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APRESENTAÇAO 

De que forma o diabo tem agido para destruir 
a ordem natural? Em seu texto A política e o 
diabo, o filósofo polonês Leszek Kolakowski 
faz uma reflexão sobre a luta entre o diabo e 
Deus através da história, desde a Alta Idade 
Média até a modernidade. No campo da 
pol"ítica, a última estratégia de Satanás para 
subverter a ordem natural foi , segundo ele, a 
criação dos modernos Estados ideológicos, 
que tentam substituir a idéia do consenso 
pela verdade absoluta. 

Maria Amália Pereira Barreto discorre sobre 
O problema da identidade do negro 
brasileiro, a partir de urna questão que, 
freqüentemente, tem permeado parcelas 
significativas das lideranças negras no Brasil : 
pode um negro assumir sua condição de 
negro sem assumir, entre outros elementos, 
a religião dos terreiros? Parte da resposta, 
sem dúvida, pode ser encontrada fora do 
Brasil - em Cuba, por exemplo, onde Sergio 
e Mundicarmo Ferretti participaram, em 
setembro de 1989, do VI Congresso 
lnterné:cional da Associação 
Latino-Americana de Estudos Afro-Asiáticos, 
trazendo suas impressões de viagem. 
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Pluralidade religiosa. Esse tem sido o desafio 
de muitos cristãos em sua prática religiosa. O 
Comitê Central do Conselho Mundial de 
Igrejas, reunido em Adis Abeba, Etiópia, 
produziu um documento sobre a necessidade 
de um maior aprofundamento desse diálogo 
inter-religioso, como fundamento de uma 
nova teologia, "em que a prática do diálogo, 
juntamente com a da libertação humana, 
constitua um verdadeiro locus theologicus, 
isto é, fonte e base para o trabalho 
teológico". 

O antropólogo Luiz Eduardo Soares 
participou do ritual de ingestão da ayahuasca 
e descreve suas mirações no contexto 
místico da planta sagrada do Daime. Uma 
viagem poético-antropológica ao interior de si 
mesmo "até o abandono, a surda e solitária 
descoberta de que a casca interna - a última, 
a derradeira, a mais recôndita, nuclear e 
impartilhável - está ocupada por outro e que 
nós mesmos, nós mesmos (seja lá o que isso 
signifique) , é que somos os invasores. 

Em outro tipo de viagem , Frei Paulo Cezar 
Botas revisita a década de 60 e fala de 
antigos fantasmas que, vez por outra, ainda 



atormentam o fazedor cultural em nosso 
país. Cultura: a concretizaçao dos desejos 
é, antes de tudo, um libelo àqueles que 
desprezam o prazer e a irreverência como 
mecanismos de crítica e de transformação, 
opondo ao riso a seriedade como condição 
para se transformar o mundo. Segundo 
Botas, 'uma cultura de resistência e/ou 
transformação social é produzida, no 
dia-a-dia, na construção dos nossos desejos, 
anseios e utopias coletivas. 

O texto O filho do embaixador é um resumo 
de artigo do Pe. Marek Starowieyski, 
publicado no Tygodnik Powszechny, de 
Cracóvia. Trata-se da história de um filho de 
senador e uma pintora italianos, Pier Giorgio, 
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que abandonando a fortuna dedica-se à 
caridade até sua morte, em 1925, que abre o 
caminho para sua beatificação 

Por fim,Aantropologia e o indizível, de 
Marion Aubrée, é uma resposta às críticas de 
sua colega brasileira, Mariza de Carvalho, a 
seu artigo O transe: a resposta do XangO 
ao pentecostallsmo. Mariza destaca que a 
fé -o indizível - também é estudo da 
antropologia, o que Marion discorda. Para 
ela, 'a fé não é nosso objeto de estudo, mas 
os efeitos da fé, sim'. Está aberta a 
polêmica. 

Jesus Lemos 
Editor 



A política e o di~bo 

LESZEK KOLAKOWSK/ 
Rlósofo polonês, professor do AI/ Sou is College, Oxford e Chicago Uníversíty 

De acordo com o ensino cristão tradicional, o 
diabo é incapaz de criar. Tudo que foi criado, 
foi criado por Deus e por esta razão é 
absoluta e infinitamente bom; o todo da 
Natureza é, como uma difusão de Deus, bom 
por definição, enquanto a má vontade, 
diabólica ou humana, representa uma pura 
negatividade. Daí ser o diabo, para concluir 
sua obra de destruição, obrigado a explorar-o 
material trazido por Deus, impedindo seu uso 
adequado. A sua atividade iníqua constitui 
inteiramente uma exploração parasitária da 
perfeição da Criação. 

No que se refere às questões humanas, esta 
degenerescência consiste principalmente no 
fato de que o diabo - apoiando-se, 
evidentemente, em nossa indignidade, que é 
fruto do pecado original - nos tenta no 
sentido que tomemos os bens relativos por 
bens em si, quer dizer, que adoremos alguns 
bens secundários, como se merec~ssem 
uma veneração divina, substituindo assim o 
Criador por criaturas. 

E nisso consiste a maioria dos nossos 
pecados. Os nossos impulsos naturais, 
instintos e desejos são bons em si e o seu 
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uso é legítimo só na medida em que são 
dirigidos diretamente a Deus como bem 
supremo, e não por si próprios. As nossas 
necessidades e desejos físicos e espirituais 
merecem ser satisfeitos à medida apenas 
que lembremos que seu fim supremo é Deus. 
O conhecimento é algo louvável, se usarmos 
a razão para penetrar os mistérios da 
natureza com a finalidade de melhor 
conhecer a ordem divina, e desse modo o 
próprio autor dessa ordem. Os prazeres da 
vida contam na medida em que servem à 
vida e na medida em que estamos 
conscientes ser a vida apenas um hino de 
veneração à glória do Senhor. Amamos 
devidamente os outros homens, se através 
deles amamos Deus. 

Isto se aplica às questões políticas não 
menos do que a todas as outras. Na medida 
em que a política é puramente uma luta pelo 
poder, ela é por definição, em categorias da 
fé cristã, o domínio do diabo. Ela 
simplesmente liberta a nossa libido 
domínandi como um instinto que cresce -
como se fosse por causa de seu próprio 
desenvolvimento -, sem ter outros fins além 
de si mesmo. O domínio sobre a natureza foi 



um privilégio bíblico do homem; do mesmo 
modo é a ordem bíblica, indispensável para 
garantir a paz e a justiça na terra, um modo 
de servir a Deus e de cumprir as suas 
intenções. E assim, como em todos os outros 
domínios da vida humana, aqui também o 
diabo torce e envenena uma ordem boa e 
natural. No momento em que os bens 
políticos adquirem uma autonomia, 
tornando-se fins em si, eles passam a ficar a 
serviço do diabo. 

São Tomás de Aquino construíra a mais 
esplêndida e a mais abrangente ordem 
conceituai, a qual, sem omitir e menosprezar 
os bens instrumentais, os valores relativos e 
as causas secundárias e, assim, sem 
fortalecer a tentação teocrática, encontrou 
um lugar adequado e legítimo para todos os 
gêneros de atividade humana, como o 
conhecimento, a política, as artes ou a 
técnica. Sobre essa ordem estende-se uma 
abóbada de sabedoria e de bondade divinas, 
em direção à qual tudo se dirige de modo 
natural, como a seu derradeiro fim. Nessa 
ordem não havia lugar algum 'para uma 
distinção aguda da lei, no sentido puramente 
normativo, e da lei como uma regularidade 
natural; das regras que se referem ao bem e 
ao mal, e das regras que governam a 
seqüência natural dos acontecimentos. 

Ambos os tipos de regras tiram sua 
importâcia dos veredictos infalíveis do Ser 
em quem convergem sabedoria e bondade. 

Mesmo se podemos, é claro, violar no nosso 
procedimento as regras do bem e do mal, o 
que não é possível fazer na caso das 
regularidades naturais, de modo algum fica 
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infringida a validade da lei. A ordem natural 
se vinga sobre nós, quando tentamos ignorar 
suas leis; assim também somos punidos por 
Deus quando infringimos seus 
mandamentos. A lei natural não tem 
importância em si, ela procede da lei eterna: 
ela é o modo em que funciona a lei eterna 
nos seres racionais - /ex est aliquid rationis, 
como dizia São Tomás de Aquino ' , 
antecipando Kant; ela (a lei natural) não pode 
ser anulada pelo "coração do homem". 

Essa ordem elegante em que todos os 
domínios da vida humana, inclusive a 
política, encontraram seu respectivo lugar na 
hierarquia universal, desmanchou-se 
irreversivelmente (pelo menos assim parece) 
e gostaríamos por um momento de refletir 
sobre o sentido metafísico desse colapso. 

Todo o desenvolvimento da modernidade, a 
começar de sua raízes na Alta Idade Média, 
pode ser entendido como um movimento 
gradual pelo qual a política, a arte, a ciência 
e a filosofia firmaram seu status autônomo e 
independência em relação às supervisões 
divina e eclesiástica. Cada uma dessas 
disciplinas teve que procurar os seus 
próprios critérios de validade, em vez de 
tirá-los da tradição bíblica e do ensinamento 
da Igreja. Deixou então de ser evidente onde 
essa base normativa devia ser descoberta e 
como as diversas disciplinas do pensamento 
e da ação pudessem produzir ex nihilo seus 
próprios princípios, sem torná-los 
simplesmente uma questão de escolha 
arbitrária ou de capricho, e sem tirar 
finalmente a conclusão de que não existe 
nenhum desses princípios. Esse último grau 
de libertação niilista foi definitivamente 



conseguido na arte, num grau menor na 
filosofia, mas não em ciência, enquanto nas 
doutrinas políticas não foi aceito sem 
ambigüidades por todos, embora as análises 
de Maquiavel e de Hobbes muito se tenham 
aproximado dessas conclusões extremas. 

Poder-se-ia esperar que, segundo os 
ensinamentos cristãos (e especialmente 
agostinianos), cada domínio da vida 
tornar-se-ia vítima do diabo se conquistasse 
autonomia e produzisse todos os veredictos 
a respeito do que nele é bom, importante, 
perfeito ou próprio. Esses veredictos -
poder-se-ia deduzir - se tornam então uma 
questão de livre escolha do homem, e a 
escolha do homem que não seja iluminada 
pela graça se inclina, de uma forma natural, 
para o mal. Se fazendo essa escolha 
sucumbimos realmente à tentação do diabo 
ou antes à nossa própria natureza corrupta, o 
resultado, em todo caso, fortalecerá 
inevitavelmente forças diabólicas. 

Se em vez de edificar moralmente os 
homens e introduzi-lo nos segredos da 
verdade cristã, a arte se torna objeto de puro 
divertimento, de experimentação formal, de 
uma expres~o pessoal desembaraçada ou 
simplesmente de lisonja dos gostos impuros 
do público, ela não será apenas moralmente 
indiferente, mas favorecerá necessariamente 
o pecado. Quando o conhecimento leigo, em 
vez de tentar desvendar no mundo a 
sabedoria do Criador, não respeita a verdade 
revelada, satisfazendo apenas a curiosidade 
humana, ele se torna inevitavelmente um 
instrumento do ateísmo. Assim São 
Bernardo, no seu tratado sobre os graus da 
soberba (hybris), menciona a curiosidade 
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entre os sintomas desse grande pecado 2 e 
a mesma opinião repete-se regularmente na 
literatura da devoção. 

No que se refere ao mal da política secular, 
ele é tão evidente e clamoroso do ponto de 
vista da tradição de sabedoria cristã, que não 
há necessidade de insistir sobre essa 
questão. Se os negócios da política não têm 
sua base na lei natural, que procede por sua 
vez da legislação divina, então parece óbvio 
que não existe absolutamente razão alguma 
para que seja louvada a justiça (qualquer que 
seja o seu significado) mais do que a 
injustiça; e a comunidade política não teria 
outra base do que o movimento incontrolável 
das paixões cegas, em conflito. 

A paz não poderia ser nada mais do que um 
equilíbrio provisório de forças mecânicas, e a 
justiça seria reduzida às tentativas infinitas 
das partes em conflito de forçar concessões 
umas das outras. Havendo abandonado os 
Evangelhos, os pensadores políticos podiam, 
sem dúvida, continuar a se referir a 
Aristóteles, o que na realidade fizeram. Mas 
Aristóteles, mesmo sendo venerado pelos 
filósofos cristãos e não-cristãos, não tinha 
autoridade divina e não era de modo algum 
infalível -podia-se impunemente reagir a 
seus conselhos com um simples encolher 
dos ombros. 

Que tenha sido este realmente um modo de 
pensar normal no ensino da Igreja, fica 
demonstrado pelos incontáveis documentos, 
oficiais e meio-oficiais, e um notável corpus 
da literatura cristã sobre o tema. Poder-se-ia 
asseverar que a filosofia de Hobbes foi de 
certo modo um triunfo do cristianismo. Dessa 



filosofia resultava que todas as regras 
normativas da política, no momento em que 
rompem os laços com sua base religiosa, 
desaparecem necessariamente, e então todo 
o tecido da sociedade se sustenta apenas 
numa simples composição de forças, 
governadas pelo medo, ganância e cobiça do 
poder, simplesmente porque é assim o 
mundo organizado. 

Se a supremacia da lei divina em todas as 
áreas da vida humana, inclusive em política, 
faz parte indispensável do ensino cristão, se 
nenhuma ordem política pode ser válida (ou 
pelo menos, explicitamente, um fragmento da 
ordem divina que abrange tudo); se a vida 
social, privada desta legitimidade, logo 
desliza nas garras de Satanás - então se 
deveria supor que a Igreja não pode, sem ser 
inconseqüente, renunciar às pretensões de 
supremacia sobre as autoridades estatais, e 
até que deveria, de acordo com sua doutrina, 
aspirar à teocracia, para não se render ao 
príncipe deste mundo. 

Se assim for, como entender então todas as 
declarações recentes da lgraja e dos papas, 
principalmente após o Concílio Vaticano 11, 
que explicitamente renunciam às pretensões 
teocráticas, aceitando a autonomia da 
ciência etc.? Será que não são simplesmente 
concessões forçadas ao "espírito do tempo" 
e à modernidade? E será que não são 
contrárias a toda a tradição cristã? 

Todavia, alguns teóricos da lei natural, entre 
os deístas e ateístas dos séculos XVII e 
XVIII, sustentaram a opinião de que, graça~ 
a uma intuição congênita, temos um acesso 
direto ao conhecimento da lei natural, sem 
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participação necessária da Revelação. 
Sabemos simplesmente por instinto o que é 
certo e o que não é, o que é justo e o que é 
injusto, porque a própria natureza inscreveu 
nas nossas mentes esse tipo de intuição. 
Tudo isso se reduzia à afirmação de que a 
presença de Deus e da Sua Lei não tem 
importância para os princípios de justiça, 
porque esses princípios se sustentam em 
seus próprios pés, independentemente da 
existência ou não-existência de Deus. 
Essa fé, no entanto, era sujeita a uma erosão 
natural de parte dos mais simples 
argumentos céticos, assim como do fato -
tanto mais evidente quanto mais se conhecia 
as outras civilizações - de que os conceitos 
de justiça e do direito natural não são de 
modo algum universais, nem histórica nem 
geograficamente, e que então não podemos 
ter certeza estejam eles imutavelmente 
gravados no coração humano. 

Desde que a luta dos reis e dos príncipes 
contra o papado manifestava-se não só em 
ações políticas práticas, mas criando 
também a sua base teórica, podia-se 
encontrar, entre os adeptos da política leiga 

·e da autonomia do poder estatal, uma certa 
inquietação em face de uma ordem política 
desprovida da sanção celeste. 

Esses receios manifestaram-se na opinião de 
que é certo e útil para os soberanos políticos 
que não acreditam em Deus, nem na vida 
após a morte, o uso dos símbolos religiosos 
e rituais, das sanções eclesiásticas e divinas 
em favor dos seus próprios interesses e para 
garantir a ordem pública. Marsilio de Pádua 
exprimiu essa opinião bem claro, e 
Maquiavel, evidentemente, ainda mais. 3 Do 



mesmo modo, Hobbes, e - não tão claro, 
mas indubitavelmente - Spinoza, o qual, além 
disso, dizia que é preciso governar os 
homens de tal forma que eles acreditem 
estejam se autogovernando. O próprio 
Montesquieux acentua, pelo boca de seu 
Uzbeque, que se a justiça dependesse das 
convenções dos homens essa verdade 
terrível deveria ser escondida até perante si 
mesmo.' 

A razão desse uso fraudulento da religião 
para fins políticos era a seguinte : a maioria 
dos homens ou é estúpida ou infame, ou 
uma coisa e outra, tanto que sem a ameaça 
do inferno não seria possível dominar suas 
cegas paixões, as quais representam um 
perigo constante para a ordem pública. Se 
Deus era considerado um juiz supremo, o 
diabo, como um executor dos seus 
veredictos, parecia excitar a imaginação num 
grau bem maior. Os teóricos políticos dessa· 
orientação estavam partindo do princípio de 
que, se o diabo não existisse, seria 
necessário inventá-lo. 

Embora esses professores, totalmente 
'secularizados', confirmassem, 
involuntariamente, a doutrina cristã, segundo 
a qual a política não pode dispensar uma 
justificação religiosa, isto não significava que 
o padre ou o papa devem controlar o 
imperador ou o príncipe - ao contrário, o 
príncipe é que devia empregar o paare. 
Desse modo, afirmava-se que uma ordem 
política saudável exige uma proteção divina -
se não real, então pelo menos imaginária. 
Assim, uma teocracia (embora não 
clerocracia) desnaturada parecia encontrar o 
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apoio de parte até dos mais inconciliáveis 
inimigos da Igreja. 

••• 

Existe, no entanto, mais um aspecto nessa 
história. O diabo tenta- muitas vezes sem 
sucesso - transfonnar o bem em mal, mas 
Deus não fica parado e sabe como superar o 
inimigo e fazer do mal, da desolação e da 
destruição instrumentos dos seus próprios 
fins. O diabo talvez tenha conseguido derrubar 
um sistema saudável que manteve a política 
na dependência correta, fazendo com que o 
poder do imperador privado da consagração 
papal fosse condenado ao fracasso. Pode ser 
que tenha conseguido conferir a 
independência e o direito de 
autodeterminação tanto à esfera da política, 
como às artes, à ciência e à filosofia - ou pelo 
menos tirar os proveitos da independência 
delas. Mas este mundo fragmentado nunca 
escapou do controle divino -e da desordem 
sempre surgiu uma ordem nova cuja função 
era impossibilitar a realização dos planos do 
diabo e iniciar os novos confrontos. 

Para entender o comportamento de Deus, é 
preciso levar em consideração as razões 
pelas quais não pode Ele simplesmente 
mandar o diabo desaparecer ou pô-lo em 
ferros e tornar inofensivo. A resposta que a 
teodicéia cristã repete há seculos diz: a 
razão e a capacidade de fazer o mal (quer 
dizer, a liberdade) não podem ser separados; 
segue-se, então, que Deus, criando os seres 
racionais - humanos e angélicos -, tinha que 
tolerar inevitáveis maus efeitos. 



Esse âmago da teodicéia já estava bem 
formado no pensamento cristao primitivo. 
Toda a teodicéia cabe virtualmente numa 
observaçao da homilia de Sao Basílio, o 
Grande, segundo o qual, culpar o Criador por 
nao nos ter criado incapazes de pecar é 
antepor a natureza irracional e passiva à 
natureza racional, ativa e livre. 5 Orígenes, 
que mais cedo chegou a uma conclusao 
parecida, afirma que se os seres humanos 
sao fracos, se têm que sofrer e trabalhar 
para sobreviver, é porque quis Deus que 
usassem sua invençao, sua capacidade e 
sua inteligência, o que nao seria possível se 
tivessem tudo em abundância, deliciando-se 
com a vida ociosa.' Em poucas palavras, 
se o sofrimento que a Natureza impõe ao 
genêro humano é a condiçao do progresso, 
então o sofrimento que os homens infligem 
oos aos outros é o resultado da sua 
capacidade de fazer mal, e essa capacidade 
faz parte indispensável da existência como 
seres fivres e, por isso, também capazes de 
fazer o bem. 

A tese principal da teodicéia crista reduz-se 
ao seguinte: a obra da criaçao é um ato de 
amor, e um amor recíproco entre o Criador e 
Suas criaturas é concebível sob a condiçao 
de que sejam essas criaturas seres dotados 
de razão, capazes de fazer o bem por sua 
própria vontade. Os atos bons obrigatórios 
nao sao, no sentido moral, bons de modo 
algum, e a capacidade de fazer o bem por 
sua própria vontade implica a capacidade de 
fazer o mal. O Criador que ama é entao 
conceblvel apenas sob a condiçao da 
existência do mal- pois, sem o mal, a obra 
de criaçao nao teria sentido. Mesmo as 
teodicéias mais antigas admitem, 

implicitamente, que Deus, forçado pelas 
normas de coerência lógica, nao é capaz de 
produzir mundos que se contradigam 
interiormente. 

Assim, como resultado de necessidade lógica, 
o curso dos acontecimentos no mundo 
consiste ni.m jogo contínuo em que o bem e o 
m ai se querem supera um ao outro pela 
astúcia. Só a Revelaçao, evidentemente, nos 
pode prometer que esse jogo termine com 
uma vitória definitiva do bem. 

••• 

Mesmo se supusermos que tenha sido o 
diabo - com o seu trabalho paciente e 
pesado - quem privou a Igreja de seu poder 
terreno, fazendo com que a política, tanto 
como atividade prática quanto como esforço 
teórico, se tornasse independente, pelo 
menos na civilizaçao ocidental, das 
instituições e doutrinas religiosas, mesmo 
assim seria natural refletir sobre as reações 
de Deus. No entanto, nao é tao evidente que 
esse processo da "autonomizaçao· tenha 
·sido iniciado unicamente pelo diabo. Nao há 
dúvida que o processo graças ao qual a 
política, a ciência, a filosofia e a tecnologia 
ganharam sua independência e tenham tido 
que criar os seus próprios alicerces, em vez 
de os receber inteiramente prontos da 
herança religiosa, foi uma condiçao absoluta 
de todos os sucessos e fracassos da 
modernidade. A libertaçao da tutela da 
religiao foi uma condiçao indispensável à 
expansao posterior do potencial criativo da 
humanidade. Essa história pode ser então 
considerada, em termos cristaos, como a 
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telix culpa, como a repetição do pecado 
original. Se ele nao tivesse sido cometido, o 
primeiro casal continuaria num estado de 
inércia sem saída, produzindo uma espécie 
particular de história e de criatividade. 

Embora o Iluminismo tenha concedido 
autonomia a todos os ramos da atividade dos 
homens, nao foi capaz de impedir que o mal 
neles se instalasse. Mas gozando de 
autonomia, as ações humanas caíam 
inevitavelmente em conflitos recíprocos, o 
que produziu uma espécie de sistema 
metafísico de checks-and-balances. A 
religião já nao tenta mais (na civilizaçao 
ocidental) impor suas regras à ciência, às 
artes e à política. Como resultado, os diabos 
enviados a esses campos particulares da 
vida nao podem cooperar tao facilmente, 
enfraquecendo desse modo a eficiência da 
sua açao. 

À primeira vista a política parece ser (logo 
após o sexo) o campo de ação predileto do 
diabo, dado que é ela diretamente 
responsável pelas guerras, perseguições e 
todos os imagináveis e inimagináveis 
horrores que traz consigo a luta pelo poder. 
Mas, num processo histórico, nunca temos 
certeza onde ficam as responsabilidades 
mais remotas. A arte, a ciência e a filosofia 
parecem relativamente inocentes, mas pode 
ser que sua inocência seja engan~dora, pois 
atuam numa escala do tempo muito maior e· 
seus maus efeitos sao por isso muitas vezes 
diluídos, difíceis de detectar, incertos e 
inatingíveis. Os demónios do departamento 
da política podem ser os ruões ou noviços, 
enquanto seus colegas que atuam nas artes, 
na filosofaa e na ciência têm que ser muito 

mais inteligentes, sutis e mais clarividentes. 
O mal criado pelos tiranos e conquistadores 
é intencional, fácil de ser identificado e, em 
parte, até mensurável. Mas quem seria 
capaz de identificar e medir o mal que nasce 
ao longo dos séculos do trabalho criativo dos 
grandes filósofos e artistas como Platao, 
Copérnico, Descartes, Rousseau ou 
Wagner? Que mestre precisa ser esse para 
envenenar sutilmente os frutos do trabalho 
de todos os nobres e sábios benfeitores da 
humanidade, para prever e controlar as 
mutações da mente humana provocadas por 
suas obras, e explorar essas mutações em 
proveito do inferno! 

Esta descrição poderia sugerir que a 
aspiração pela teocracia está embutida no 
tecido do cristianismo e que toram 
precisamente as forças diabólicas que a 
impossibilitaram. Isso, porém, nao é seguro, 
nem mesmo provável. 

Ao contrário de tudo que sabemos sobre as 
pretensões da Igreja de dominar o mundo, o 
cristianismo nunca foi teocrático no rigor da 
palavra. A Igreja dos mártires com certeza 
nao foi. Os cristaos tinham uma inclinação 
natural a se considerar um enclave estranho 
no mundo pagao e a ver no poder secular um 
inimigo natural. Mas mesmo a Igreja 
triunfante, no auge da sua potência, nao 
pode ser chamada de teocrática. 
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Indubitavelmente, um documento oficial 
famoso que exprime as pretensões 
teocráticas da forma mais acentuada, e é 
geralmente citado neste sentido, a bula 
Unam Sanctam do papa Bonifácio VIII 
( 1302), diz claramente que a espada física 



deve ficar subordinada à espada espiritual; e 
que, no que se refere à salvação, todos os 
seres humanos estão sujeitos ao papa. A 
base doutrinária dessas pretensões é uma 
capacidade ilimitada da Igreja determinar o 
que é pecado e o que é virtude. Em todos os 
casos ligados ao pecado que exigiam a sua 
supressão - com a espada, se fosse 
necessário -, as autoridades civis eram 
obrigadas a servir à Igreja. Na prática, a 
extensão das pretensões reais do papa 
dependia das circunstâncias históricas, 
casuais: o que cada vez era designado como 
·as coisas espirituais" nunca podia ser livre 
de ambigüidade, porque a maior parte das 
ações dos homens tem, pelo menos 
potencialmente, um aspecto moral. As duas 
afirmações: ·a Igreja não tem poder em 
questões seculares" e ·a Igreja tem poder em 
questões espirituais" - pareciam logicamente 
coerentes ou complementares. Se, no 
entanto, há muitas maneiras de separar 
essas duas áreas, sabemos que na prática 
elas colidem uma com a outra. Os que usam 
a primeira fórmula querem restringir ou até 
abolir o poder da Igreja, enquanto os adeptos 
da segunda fórmula querem alargar o seu 
domínio. Em termos teóricos, tudo depende 
do critério por meio do qual se distingue as 
coisas temporais das coisas espirituais. 
Supondo, entretanto, que nosso 
procedimento nesta vida é relevante de um 
ou de outro, para nossa salvação, as 
pretensões teocráticas bem parecem 
justificadas. 

Pode-se, no entanto, argumentar 
convincentemente não só de que elas não 
são apenas justificadas, como também que. 
as aspirações semiteocráticas foram 

introduzidas no cristianismo como resultado 
da sofistica do diabo. Mesmo as mais 
ousadas pretensões ao poder secular - seja 
nas declarações teóricas como na Unam 
Sanctam e nas obras do Aegidius Romanus, 
seja na prática política do papado, digamos 
ao tempo-de Inocêncio III- não foram, 
estritamente dito, teocráticas. Nunca se 
pretendeu substituir o poder do rei, do 
príncipe ou o poder judicial por um poder 
direto do clero, assim como nunca se tentou 
se abolir a diferença entre os dois tipos de 
poder. 

A mais freqüentemente citada base bíblica 
da divisão do poder, foi, evidentemente, o 
dito de Jesus: "Dêem a César. . ." (Mateus 22, 
15-22, 13-17). Sabemos pelos Evangelhos 
que dessa forma Jesus escapou da ratoeira 
preparada pelos fariseus. Não é difícil de 
adivinhar que tipo de ratoeira era essa. Se 
Jesus dissesse: "não, vocês não podem 
pagar os impostos·, admitiria abertamente 
que era um rebelde. mas se dissesse: "sim, 
paguem os impostos·, tomar-se-ia um 
legalista e colaborador. Sua resposta tinha 
que ser necessariamente ambígua. A 
ihterpretação que a considerou uma teoria 
geral das duas origens legítimas do poder, 
plenamente ou parcialmente independentes, 
foi uma exegese bombástica e deformatória. 
Mesmo assim, o dito de Jesus está 
totalmente de acordo com Seu ensino se 
apenas significa: dêem a César os bens 
terrenos que ele está desejando, pois seu 
poder é, de qualquer maneira, curto em face 
do Reino de Deus que está chegando; César 
não tem importância, sua glória 
desaparecerá brevemente sem deixar 
vestígios. O Apocalipse que está chegando 
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constitui o âmago sempre forte da 
mensagem de Jesus. 

Jesus, na verdade, nao proporcionou seus 
discípulos nem com aspirações teocráticas, 
nem lhes deixou uma teoria clara da dupla 
origem do poder, qualquer que fosse sua 
definição. Pregava as regras morais de 
validade universal. É, entao, natural que seus 
sucessores devessem proferir sentenças 
morais sobre todas as questões em todos os 
campos da vida, incluindo a política, a 
guerra, o sexo, o comércio e o trabalho. A . 
sua função era dizer o que é bom ou mal. No 
ensino de Jesus nao existe base alguma que 
permita o uso da força ou da violência para 
impor - direta ou indiretamente -as leis do 
Mestre. De fato, o ato moralmente bom, feito 
sob coerção física, constitui uma contradição 
evidente. 

••• 

O diabo nunca dorme, mas Deus também 
nao. A história geral da luta entre eles no 
campo aqui examinado pode ser 
apresentada do modo seguinte: 

O diabo instigou a perseguição aos cristãos, 
mas este seu ataque direto acabou por ser 
ineficiente. O sangue dos mártires, conforme 
a profecia, fertilizou o solo em que ia o 
cristianismo florescer. No momento-em que o 
cristianismo revelou-se vencedor, o diabo 
decidiu depravá-lo, inoculando-lhe a tentaçao 
da glória do domínio sobre o mundo e a 
tentação de converter os homens pela 
espada: ele convenceu a Igreja que ela devia 
apoderar-se das instituições políticas. Se se 
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deve venerar apenas a Deus, e a veneração 
de qualquer outra coisa é pecado a ser 
extirpado- raciocinava o diabo-, entao a 
atividade política nao pode ter seus próprios 
objetivos, mas tem que tomá-los da Igreja, 
subordinando-se aos seus veredictos. 

Este foi o non sequiturenganador, inculcado 
ao cristianismo pelo diabo com uma 
eficiência realmente assustadora. Mas o 
sucesso nao foi total -o cristianismo possui 
umas barreiras embutidas que o protegem de 
pretender uma teocracia total. Uma dessas 
barreiras é essa falsa interpretação da 
reftexao de Jesus sobre a moeda romana, a 
interpretaçao que sugere possuir a política 
secular leis bem fundamentadas dentro da 
sua própria área, e por isso um certo nível de 
autonomia. (A interpretação para mim mais 
convincente seria uma barreira mais forte, 
mas esta, que prevalece, foi também 
eficiente.) 

A outra barreira contra a impostura diabólica 
é uma fé poderosa na existência do diabo, do 
mal e do pecado original. A teocracia é uma 
utopia crista (ou antes pseudocrista), um 
sonho do mundo perfeito, construído na terra 
sob a supervisao da Igreja para acabar com 
o pecado, ou pelo menos com a capacidade 
pecaminosa. A herança do Evangelho, assim 
como da Igreja dos mártires, constitui um 
apoio contra as miragens utópicas; ela 
lembra que o sangue dos mártires será 
derramado aqui e acolá até o final dos 
tempos, e que o mal nao pode ser abolido, 
qualquer que seja nossa resistência. O 
paraíso na terra- moral ou material-, antes 
da Segunda Vinda, é um produto 
supersticioso da presunção humana. 



O sonho teocrático contém, implicita ou 
explicitamente, uma visão da humanidade 
que se livrou das contingências, do risco e 
também da liberdade -a visão da perfeição 
imóvel que priva os homens da possibilidade 
de pecar e por isso mesmo da liberdade: no. 
ensino cristao nao se pode separar uma 
coisa da outra. A autonomia relativa da 
política tem que ser aceita como um 
componente de uma imperfeição humana 
inevitável. A tentativa de abolir essa 
autonomia pela força causaria um mal 
incomparavelmente maior. A Igreja como 
corpus mysticum é talvez infalível, mas cada 
sacerdote é falível e pecaminoso - assim 
também a Igreja como um organismo 
sublunar. A concentração de todo poder nas 
suas maos traria efeitos catastróficos, tanto 
para o progresso da humanidade, quanto 
para o próprio cristianismo. É claro que o 
diabo sabia disso. Pois a sua primeira prova 
de força na era crista ocorreu cerca de 30 
A.D., na tentação de Jesus com a 
perspectiva do reino e do esplendor terrenos. 
Jesus nao cedeu, mas a maioria dos homens 
com certeza cederia. 

Nao obstante, a aspiraçao à teocracia foi 
forte, embora nunca total. Ela nao ficou 
enraizada nem na doutrina, nem na 
interpretação errada do Evangelho, mas no 
próprio fato do poder secular cair nas maos 
da Igreja como resultado de uma série de 
acontecimentos históricos. 

• • • 

E assim estamos chegando à terceira fase 
da batalha. Ela devia abrir novas 

perspectivas para o desenvolvimento da 
humanidade e consistia em dispersão 
progressiva do poder, assim como em 
concessão de uma independência cada vez 
maior à política e aos outros campos de 
expansão da energia dos homens. la ser um 
jogo perigoso. Deus usou uma tática que, 
como sabemos pelo Velho Testamento, já 
tinha sido experimentada muitas vezes, 
atormentando o seu povo com os desastres 
e guerras provocadas por inimigos do povo e 
Dele próprio. Nos tempos modernos, Ele nao 
tinha, aparentemente, outra escolha, 
supondo que continuasse se recusando a 
melhorar a raça humana, privando-a da 
liberdade. Mais uma vez, Ele tinha que nos 
castigar por cauSa das nossas infâmias, 
servindo-se dos seus próprios inimigos, quer 
dizer, do Iluminismo. 
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A missão do Iluminismo foi, entre outras, a 
de livrar a política das cadeias da religiao, 
Desde que a religiao, assumindo tantas 
responsabilidades políticas e tanto poder, 
ficou cada vez mais contaminada por 
interesses seculares, cada vez mais 
envolvida em escândalos militares, intrigas 
diplomáticas e acumulação das riquezas 
pelas próprias riquezas, a outra parte dessa 
tarefa consistiu na purificação do próprio 
cristianismo, e em sua redução àquilo que 
era seu verdadeiro interesse. Essa parte 
coube ao movimento reformista dentro da 
Igreja. De novo, os dois lados da mesma 
moeda romana . 

Como se poderia esperar, o diabo operou 
incansável dos dois lados da barricada e com 
bastante sucesso. Dentro do próprio 
Iluminismo, a idéia era convencer os homens 



que nao basta livrar a política da supervisão 
religiosa e separar o Estado da Igreja, e que 
o progresso da humanidade depende do 
esquecimento de toda tradição religiosa -
com o uso da violência, se for necessário. 
Ele deu ao Iluminismo uma forma anticristã 
elaborando, com ajuda de muitas mentes 
excelentes e honestas, a idéia do 
humanismo que se definia sobretudo pelo 
ateísmo. Assim, abriu a porta ao conceito da 
política como luta pura e simples pelo poder
o poder considerado bem supremo em si . 
mesmo. Isso de muito ultrapassou a tradição . 
aristotélica. 

Mas esta foi a metade mais simples e não 
tão complicada do trabalho do diabo. Destruir 
totalmente e ao mesmo tempo explorar o 
ideal do cristianismo que, livrando-se da 
poluição secular, retornaria à pureza original, 
foi uma tarefa muito mais difícil. O diabo 
provou que estava à altura do desafio. 

As saudades da inocência da fé apostólica e 
do princípio não corrompido dos Tempos 
Novos configurou a mensagem 
ideologicamente mais poderosa das heresias 
populares medievais (inclusive da Grande 
Reforma). E o destino da Reforma ia mostrar 
como o diabo converteu em proveito próprio 
as divisas, aparentemente intocáveis, da 
Igreja pobre, da Igreja que não aspira ao 
poder e à glória temporais. 

Isso aconteceu apenas alguns anos depois · 
da entrada espetacular de Lutero para a 
história européia. Uma vez que se admite ser 
o objetivo do cristianismo a salvação da alma 
individual e, segundo Lutero, a salvação é 
uma questão de fé, e a fé um dom de Graça, 
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e desde que nem o padre, nem o papa ou a 
Igreja como um todo têm o poder de 
absolvição, a conclu.são natural é que a 
Igreja visível nada tem a fazer e deve ser 
liquidada. 

Vários radicais da Reforma tiraram realmente 
essa conclusão, acusando Lutero, que não 
seguiu o mesmo caminho, de ser 
inconseqüente. No início, Lutero pensou 
apenas no conserto da consciência dos 
cristãos, parecendo supor que o mundo, 
incuravelmente corrompido e governado por 
Satanás, não dá para ser reformado. Mas 
uma vez que, apesar disso, haja decidido 
reformá-lo, foi obrigado a fazer 
compromissos. Nenhum material é 
perfeitamente plástico e quando queremos 
moldá-lo conforme nossa visão, temos que 
levar em consideração as suas qualidades 
imutáveis, isto é, desistir da forma ideal em 
favor da possível, procurando um 
compromisso entre o produto sonhado e o 
material concretamente trabalhado. Temos 
que abandonar a dicotomia radical "tudo ou 
nada" e tentar melhorar o mundo, admitindo 
assim, implicitamente, que ele pode ser 
melhorado e não está irrecuperavelmente 
podre. Mas mesmo que a Reforma luterana 
tenha aceito a necessidade da existência da 
Igreja visível, ela interrompeu a sua 
continuidade, protegida por Deus, 
extinguindo o sacramento do sacerdócio e a 
sucessão apostólica. A Igreja se tornou um 
ramo da vida secular. Daí a conclusão, que a 
Igreja deve ser subordinada ao poder 
secular. E foi isso que eventualmente 
aconteceu. 

Foi um triunfo impressionante do diabo. 



Começando com ataques ao cristianismo, 
corrompido pelas paixões terrenas e os 
negócios, assim como ao poder secular da 
Igreja, a Reforma acabou por adotar uma 
idéia que de forma perversa colocou a 
teocracia de pernas para o ar: fez da Igreja 
uma servidora do poder secular. 
Mas isso não foi tudo. A Igreja ia ser 
nacionalizada (isto é, secularizada ou 
destruída) e, como reverso da mesma 
moeda, o poder secular foi santificado e 
ganhou dignidade divina. Esta santificação 
do poder secular abrangeu todos os seus 
lados (como nos mostra o famoso tratado de 
Lutero sobre o poder estatal, de 1523). O 
Estado obviamente precisa não só de 
artesãos e camponeses, mas também de 
juízes, carrascos e soldados, e por isso ser 
carrasco não é menos digno do que ser 
sapateiro. Lutero argumentava, com 
consistência impecável, que se Jesus Cristo 
não foi sapateiro nem carrasco, foi porque 
tinha outras ocupações. Em outras palavras: 
é possível imaginar Jesus Cristo como 
carrasco! (O seu pai terreno era carpinteiro e 
parece possível que Jesus, antes de partir 
para sua missão na Galiléia, também 
exerceu a profissão de carpinteiro. É uma 
profissão bem estimável, por que não 
carrasco, então? ... ) 

Mas havia mais. A Reforma secularizou o 
cristianismo não só como instituição, mas 
também como doutrina, o que é equivalente 
a um golpe certo no próprio coração, pois os 
fundadores dessa doutrina não podiam 
imaginar coisa mais abominável. Nesse 
ponto as façanhas do diabo foram realmente 
espetaculares. Eis como ele procedeu. 

Para restituir à vida cristã a sua pureza 
primitiva, a Reforma rejeitou totalmente a 
tradição guardada nas declarações 
dogmáticas dos papas e dos concílios, como 
uma fonte separada da autoridade, ao lado 
da Bíblia. A Escritura ia agora ser a única 
forma da lé. Mas então surgiu a questão de 
saber quem é autorizado a interpretar as 
Escrituras. Em princípio cada um, se escutar 
a voz do Espírito Santo, é capaz de fazê-lo. 
Mas desde que cada um, inclusive os 
hereges ou possuídos pelo diabo, pretenda 
uma revelação ou inspiração especial e 
nenhum padrão obrigatório possa ser 
estabelecido, a Igreja como comunidade 
organizada não poderia subsistir. Assim os 
exegetas, sem encontrar apoio na 
continuidade da autoridade eclesiástica, 
historicamente formada, não tinham outro 
instrumento de interpretação da Sagrada 
Escritura senão a sua própria razão, aliás 
condenada, considerada corrupta e 
dominada pelo diabo. Como resultado disso. 
a Reforma produziu -em ofuscante oposição 
à sua intenção original - a idéia horrível de 
religião racional. Ela ia se tomar a 
sementeira do deísmo e do racionalismo. 
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Em sua Histoire des Variations des Eglises 
Protestantes ( 1688) - a obra-prima da 
Contra-Reforma -. Bussuet compreendeu 
essa questão com uma clareza digna de 
louvor: 

·costuma-se dizer que o verdadeiro tribunal 
é a consciência, em que se deve julgar as 
coisas e ouvir a voz da verdade. Isso é fácil 
de dizer. Melanchthon afirmou essa coisa, 
assim como outros, mas sentia em sua 
consciência que outro princípio era 



necessário para construir a Igreja ... Será que 
se deve abrir as portas a qualquer um que Se 
considere mensageiro de Deus? ... Seja o 
que for, é preciso voltar à autoridade que 
nunca é segura nem legítima a não ser que 
venha de cima e não seja autoproclamada ... 
Se Melanchthon houvesse entendido isso 
devidamente, nunca poderia imaginar que se 
pode separar a verdade do organismo em 
que foi depositada a sucessão e a autoridade 
legítima. A causa das mudanças que 
podemos observar nas comunidades 
separadas consiste no fato de que elas não 
reconhecem a autoridade da Igreja, a 
Promessa que ela recebeu de cima; em 
poucas palavras, elas não souberam o que é 
a Igreja .. . Os hereges foram então devolvidos 
ao raciocínio humano e às suas paixões 
particulares."' 

Em outras palavras, o diabo transformou a 
Reforma em Iluminismo, o que consistiu numa 
verdadeira façanha. Para reagir contra o 
perigo da teocracia- isto é, contra a corrupçoo 
da Igreja pelo poder secular (de um lado) e a 
supressão do potencial criativo humano (do 
outro)-, Deus tinha que afrouxar a relação 
entre religião e política, e conceder a esta 
última uma certa autonomia (institucional, 
supomos, e não moral). O diabo penetrou 
nesse processo, desviando-o em duas 
direções que, no final , iam convergir. Ele 
favoreceu a estatização da religião e deu ao 
Iluminismo um forte aspecto anti-religioso, 
obrigando desse modo a política a produzir ex 
nihilo as suas próprias regras, e reduzindo-a a 
uma pura cobiça pelo poder. 

... 
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Para o diabo, os resultados não foram, no 
entanto, muito satisfatórios. Para conseguir 
seu objetivo, ele tinha que favorecer a 
liberdade, e a liberdade é divina, qualquer 
que seja sua exploração pelo diabo e a 
opinião de Lutero. A política, no momento em 
que começou a depender de si própria, teve 
que desistir da verdade como alicerce, em 
favor do consenso. Esta é realmente a pedra 
angular da democracia; o consenso não 
implica de forma alguma que seus 
participantes sejam os benditos donos da 
verdade. A maioria deve governar, não 
porque tenha razão, mas porque ela é 
simplesmente a maioria. 

Não era isso, porém, o que o diabo 
pre tendia. Ao contrário do que 
provavelmente (e racionalmente) esperava, a 
política que devia construir o seu próprio 
fundamento, em vez de o procurar nos 
mandamentos divinos, tomou-se menos e 
não mais cruel. (Evidentemente, o diabo 
deve consolar-se, pensando que este efeito 
desagradável seria o resultado da energia, 
sempre atuante, da herança religiosa; deixo 
sem resposta a questão, se esta explicação 
está certa.) E o dom divino da liberdade tinha 
mais, e não menos ocasiões de se expandir 
e fixar. O diabo foi obrigado a inventar uma 
nova contra força e teve então uma idéia mais 
esperta do que todas as anteriores. E esta é 
a quarta fase da batalha que está se 
desenvolvendo em nosso século e que 
podemos todos observar. 

O diabo decidiu voltar a uma velha 
concepção de política, baseada na verdade 
ao contrário do acordo ou do consenso. 
Inventou os Estados ideológicos, isto é, os 



Estados cuja legitimidade é baseada no fato 
de que os seus donos são os donos da 
verdade. Quando alguém se opõe a um 
desses Estados ou a seu sistema, é um 
inimigo da verdade. O pai da mentira usou a 
idéia da verdade como sua arma poderosa. 

A verdade é, por definição, universal. Não é 
ligada a nação alguma, nem a Estado. A 
nação ou o Estado não são apenas a nação 
e o Estado, que tentam realizar os seus 
próprios interesses, defender-se, progredir, 
conquistar novos territórios, construir o 
império etc. A nação ou o Estado carregam 
agora a verdade universal, assim como no 
tempo das Cruzadas. 

O diabo é o macaco de Deus, como diziam 
os teólogos medievais. Inventando o Estado 
ideológico, ele produziu uma imitação 
caricatural da teocracia. De fato, a Nova 
Ordem ia ser muito mais sólida e completa 
do que qualquer antigo Estado cristão, por 
dispensar quaisquer distinções entre as 
autoridades seculares e religiosas, e por 
juntar o poder espiritual e o temporal num só 
lugar. Deu-lhe o diabo não só os 
instrumentos de coerção e educação, mas 
também toda a riqueza da nação e, na 
verdade, a própria nação. A teocracia (ou 
antes a aleteiocracia- o governo da verdade) 
atingiu num certo momento a forma quase 
perfeita. 

Isto, evidentemente, mudou o caráter da 
guerra. Desde a Segunda Guerra Mundial, a 
maior parte das guerras foi feita em nome da 
verdade universal, o que significa que elas se 
tornaram guerras civis. Como na guerra civil, 
não funcionam regras de condução da 

guerra. Os prisioneiros são muitas vezes 
assassinados ou obrigados, sob a ameaça 
da morte, a passar para o lado inimigo, o que 
não é considerado traição, porque desse 
modo estão simplesmente abandonando o 
erro em favor da verdade -e abraçar a 
verdade é só conversão ou iluminação. O 
conceito de traição também mudou seu 
sentido: pode-se aplicá-lo apenas em relação 
àqueles que rejeitam o lado que se considera 
o veículo da verdade. 

Parece que, com sua nova invenção, obteve 
o diabo um sucesso admirável, mas há sinais 
que esse triunfo talvez seja de curta duração, 
apesar de todos os horrores que a 
brincadeira histórica causou. Apareceram 
Estados ideológicos, muitos dos quais 
mostraram uma resistência impressionante. 
Visivelmente, porém, eles atingiram a fase de 
decomposição. Aparentemente, ainda são a 
encarnação da verdade o que lhes concede 
o princípio de legitimidade. Mas, cada Vfiz 
que querem mobilizar seus cidadãos, apelam 
não para a verdade universal, mas para os 
sentimentos nacionais, a glória imperial, a 
raison d'etat, o ódio racial (este 
especialmente visível nos países ideocráticos 
comunistas). Eles estavam conseguindo isso, 
até certo ponto, mas esses sucessos 
mostram um abismo grotesco entre a 
realidade e o seu disfarce verbal. Ficou 
irreversivelmente patente que sua verdade é 
a impostura, mas admitir isso abertamente 
traria conseqüências desastrosas. Por isso 
recorrem às soluções inábeis e 
intermediárias, tapando assim a crise. 
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O diabo tem, com certeza, outros recursos. 
Além de construir bastiões da verdade, ele 



tenta, às esr.ondidas, introduzir de novo a 
verdade nas instituições democráticas, como 
alternativa para o contrato e o consenso. Ele 
toma o princípio da maioria e o distorce, 
sugerindo uma idéia atraente, a idéia de que 
a maioria como tal tem razao e por isso tem 
o direito de tudo fazer, inclusive de abolir o 
próprio princípio da maioria. Isso representa, 
como sabemos, um verdadeiro problema. 
Pode a constituiçao democrática cancelar-se 
a si mesma na base do consenso da 
maioria? Pode ficar anulada, isto é, cometer 
um suicídio, de acordo com os seus próprio~ . 
princípios? (A pergunta análoga: pode o 
papa declarar infalivelmente que não é 
infalível?) Muitos pensadores refletiram sobre 
esse problema, desde Carl Schmitt (antes de 
se tomar nazista, evidentemente) até James 
Bachanan. Se a maioria como tal tem razão, 
então pode isso facilmente acontecer, pois a 
minoria, como portadora do erro, merece a 
destruiçao. 

Não acredito que o diabo vá conseguir, por 
meio de um desses métodos, eliminar a 
liberdade, isto é, liquidar a existência 
humana. Os homens necessitam, sem 
dúvida, de segurança espiritual, o que os 
torna suscetíveis à tentação da ordem 
ideocrática, à tentação diabólica. Mas 
sentem também a necessidade de viver 
como seres humanos, ou seja, de usar a sua 
liberdade questionando a ordem el(istente, 
de desconfiar de cada verdade e de 
embrenhar-se nas inexploradas regiões do 
espírito. A necessidade de segurança não é" 
uma necessidade especificamente humana; 
mas a necessidade do risco na exploração 
do desconhecido o é, sem dúvida. 

Clausewitz fez a seguinte observaçao em 
sua obra clássica: 

·Apesar de o nosso intelecto sentir a 
inclinaçao para a claridade e a certeza, 
nosso espírito muitas vezes se inclina para a 
incerteza ... ele prefere permanecer na 
imaginaçao, no reino do acaso e da sorte. 
Em vez de ficar na esfera da pura 
necessidade, embriaga-se com a riqueza de 
possibilidades; a coragem, assim animada, 
recebe asas e o espírito mergulha como um 
nadador impávido numa torrente, nos 
elementos da ousadia e do perigo ... Em toda 
parte existe então uma margem de 
casualidade, tanto nas coisas maiores, 
quanto nas mais pequenas. Se, de um lado, 
existe esse campo de casualidade, então, do 
outro, a coragem e a certeza devem existir 
em proporçao a esse campo." 8 
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Bem sabia Clausewitz do que estava falando. 
O que se aplica às guerras entre Estados, 
aplica-se também às guerras entre o bem e o 
mal na história. Essa guerra provavelmente 
nunca vai acabar, dado que o material de 
que somos feitos alimenta os dois lados. 
Mesmo se a fase atual terminar com a 
frustração das intenções do diabo, ele será 
com certeza suficientemente esperto para 
abrir novas perspectivas à sua energia. Mas 
seria em vão especular sobre suas futuras 
invenções. 

Este jogo interminável não é, com certeza, 
fonte de prazer intelectual. Santo Agostinho 
escrevia, é verdade, na Cidade de Deus (XI, 
18), que Deus "enriquece o curso da história 
do mundo com uma espécie de antítese que 
oferece beleza a um poema ... na composiçao 



da história do mundo existe uma beleza que 
surge do conflito dos opostos - uma espécie 
de eloqüência em eventos, em vez de nas 
palavras'. Hegel fez uma sinfonia similar da 
dialética histórica. Mas, depois de tudo que 
presenciamos em nosso século, somos antes 
propensos a pensar, com Kierkegaard, que a 
procura desse tipo de deleite estético e 
intelectual num grandioso panorama histórico 
é o mesmo que nos deliciarmos com o 
encanto da música que vem do touro de 
Phalaris (segundo a lenda, o tirano da Sicília, 
Phalaris, tinha um touro de bronze onde 
eram os seus inimigos queimados vivos; o 
touro foi construído com tal engenho que o 
horrível uivo das vítimas chegava, através da 
aparelhagem acústica, como uma melodia 
agradável). 

Não, a luta entre o diabo e Deus na história 
não é um espetáculo divertido. Nosso único 
consolo vem do fato de que não somos 
observadores passivos, nem vítimas dessa 

luta, mas dela também participamos, e, por 
conseguinte, nosso destino se decide no 
campo em que corremos e jogamos. É trivial 
afirmar isso, mas, como muitas verdades 
triviais, vale a pena repeti-lo. 

• Tradução de H. Siewierski 

Texto publicado na revista Aproximações - Europa do 
leste em língua Portuguesa, suplemento 3, 
Brasilia-lisboa. 1989. 
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O problema da identidade do 
negro brasileiro 

MARIA AMÁLIA PEREIRA BARRETO 
Doutora em Antropologia Social pelo Museu Nacional e 

Professora Assistente da UNESP 

Por ocasião do debate que se seguiu à 
palestra Cultos afro-brasileiros e a 
organização social brasileira, que apresentei 
no Instituto Granbery da Igreja Metodista, em 
Juiz de Fora (maio de 1989), foi colocado o 
seguinte problema/dilema por um dos 
interlocutores, pastor negro metodista: como 
um negro metodista pode assumir a sua 
condição de negro no Brasil, sem assumir, 
entre outros elementos, a religião dos 
terreiros? Segundo ele, já havia sido colocado 
8m situação difícil, em algumas ocasiões, por 
elementos ligados aos movimentos negros 
(MN), que o recriminaram por sua prática 
religiosa de procedência americana e sem 
ligação com a África. 

A questão parece ser, portanto, exatamente 
esta: pode um negro construir sua 
identidade, enquanto negro, no Brasil, sem 
referência à África, que inclui, 
necessariamente, na visão de alguns, 
religião, língua e cultura africanas? 

Essa parece ser a posição de significativas 
parcelas da liderança de MN, conforme 
procurei demonstrar em artigo anterior 
("Umbanda, candomblé e movimentos 
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negros", P.C.R. 1:1, Juiz de Fora, 1989). A 
religião praticada nos terreiros pode se 
transformar em importante via para a 
conscientização do negro, na medida em que 
pode contribuir com valores, visão de mundo, 
passado histórico etc. É a valorização dessa 
religião, praticada principalmente nos terreiros 
de candomblé, que é, afualmente, assumida, 
por muitos líderes dos MN como uma 
estratégia de luta para seus propósitos 
políticos. A religião afro passou a ser 
considerada "trincheira de resistência cultural", 
com um importante papel na luta contra o 
racismo, que é para onde convergem, 
finalmente, todos os objetivos dos MN. 

Vou tentar, agora, acrescentar alguns 
elementos novos ao dilema apresentado 
(que, visto pelo ângulo de algumas 
lideranças dos MN, não tem solução, pois a 
luta contra o racismo deve passar pela 
assunção de valores, cultura e rel igião 
negros) e me reportar ao artigo de R. 
Blauner ("Biack culture: myth or reality?", 
Afro-american anthropology, Nova York, The 
Free Press, 1970, p. 147-66), onde ele 
discute a possibilidade da existência ou não 
de uma cultura negra norte-americana. 



Para o autor, duas correntes sociológicas 
americanas (liberal e marxista) negam, por 
motivos diferentes, a existência de uma 
cultura negra norte-americana. 

Para a sociologia liberal americana, presa ao 
uso muito restrito do conceito de cultura, 
segundo o qual, tradicionalmente, o grupo 
étnico deve possuir três atributos: linguagem, 
religião e pátria nacional, o negro americano 
não tem cultura própria, pois: 

1. As culturas integradas ou holísticas dos 
povos africanos foram destruídas na América 
do Norte, onde os escravos provenientes de 
diversas tribos e grupos lingüísticos foram, 
conscientemente, separados, com o objetivo 
de atenuar as lealdades nacionais, o que 
ocasionou perda da linguagem e religião. 
Assim, os negros norte-americanos tiveram 
solapadas tanto a cultura tradicional, como a 
organização social tribal de onde provieram, 
além de não terem a noção de pátria. 

2. Nessa medida, o negro americano é um 
·americano com pele preta·. na medida em 
que "não tem valores, nem cultura para 
guardar e proteger·. Dessa forma, o negro 
americano compartilharia com o americano 
branco de linguagem , religião, valores e 
idéias politicas. 

Por conseguinte, para muitos sociólogos 
liberais, os negros americanos, 
diferentemente de outros grupos minoritários 
de imigrantes (italianos, chineses, judeus 
etc., que trouxeram para os EUA linguagem, 
roupa, religião e outras instituições 
tradicionais, além de uma consciência 
identificada com uma pátria além-mar), 

tiveram sua herança ancestral totalmente 
eliminada; como conseqüência da maneira 
como o negro tornou-se americano 
(norte-americano), sua nacionalidade foi 
perdida e ele se tornou americano e nada 
mais. 

A outra corrente sociológica que nega a 
existência de uma cultura étnica específica 
do grupo negro é a marxista, que afirma que 
o que se coloca como cultura negra é 
somente um estilo de vida da classe média 
baixa, ou seja, os negros são tão americanos 
quanto os brancos e sua orientação cultural 
reflete apenas sua posição de classe (cultura 
da pobreza). 

Para Blauner, com uma visão mais 
atualizada de cultura e grupo étnico, existe 
uma cul tura étnica negro-americana, na 
medida em que a história do povo negro nos 
EUA produziu um resíduo de memórias 
coletivas compartilhadas e estruturas de · 
referências específicas ; essa cultura negra 
não se resume às culturas de classe baixa, 
nos termos em que alguns sociólogos 
marxistas querem reduzir as relações de 
raça a relações de classe, pois as relações 
raciais têm conseqüências culturais 
diferentes das relações de classe ; ele 
reconhece, também, que o desenvolvimento 
de uma identidade de grupo étnico e a 
criação de uma cultura negra distinta são um 
processo extremamente mais complexo que 
o processo pelo qual passaram outros 
grupos étnicos de imigrantes americanos. 
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Sem pretender caracterizar os conteúdos da 
cultura negra americana, Blauner procura 
demonstrar que os negros na América do 



Norte tiveram uma experiência única, não 
compartilhada por outras minorias, que 
resultou numa cultura étnica específica. Esses 
pontos referenciais únicos, ou essas fontes de 
cultura negro-americana, seriam os seguintes: 

o escravidão- sob este regime, os negros 
começaram a desenvolver seus próprios 
códigos de conduta; 

o Sul- a subcultura do Sul muito influenciou 
as atitudes e estilos culturais dos negros; 

o emancipação- as promessas, traições e . 
frustrações que se seguiram à emancipação 
muito contribuíram na elaboração da cultura 
do negro liberto; 

o África- forneceu ao negro norte-americano 
alguns princípios estéticos e lingüísticos. A 
maior importância deste referencial ocorre, 
no entanto, com a emergência das nações 
africanas independentes, com ligações tanto 
do ponto de vista cul tural, quanto na 
identidade dos muitos homens e mulheres 
negros; 

o pobreza- ou o componente classe baixa, é, 
para Blauner, somente uma das origens da 
cultura negra. Há temas comuns (crimes, 
sexo, mínimo de planejamento e organização 
de vida, rel igião como valor dominante em 
relação à política, agressão e violência, 
música, senso de fatalismo etc.) que são, 
efetivamente, compartilhados com outros 
meios da classe baixa e florescem em 
condições de pobreza. Para o autor, no 
entanto, as características de classe podem 
ganhar um conteúdo étnico. Por exemplo, a 
expressividade dos negros é mais articulada 

e desenvolvida do que a expressividade da 
classe baixa de outros imigrantes. Isso 
ocorre, não somente na música, mas na 
linguagem, no estilo de vestir etc. A própria 
religião, que tem uma origem institucional 
comum, possui um serviço na Igreja dos 
pretos diferente do serviço da Igreja dos 
pobres brancos; 
o racismo- para o autor, no entanto, ·e essa é 
a sua tese central, é a opressão do racismo 
que dá a base para a mais elaborada e mais 
étnica resposta cultural. Não há outro grupo 
de classe baixa que tenhz encontrado 
barreiras tão sistemáticas de exclusão, 
bloqueios e discriminação baseados em raça 
e cor. O racismo é uma onipresente 
realidade para o negro norte-americano; a 
luta contra o racismo é que permite a 
organização do grupo negro e orienta na 
recriação de sua própria cultura. 
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Vimos, portanto, como um grupo, que não 
teve os elementos culturais tradicionais 
(língua, religião, consciência da 
nacionalidade) em que se apoiar para 
reconstruir a sua identidade enquanto grupo, 
organizou-se, em função de experiências 
comuns compartilhadas: escravidão, 
emancipação, referências a uma África 
não-mítica, mas moderna e politicamente 
organizada, e racismo, conseguindo manter 
suas características étnicas (expressividade 
diferente, por exemplo}, mesmo no interior de 
sistemas e instituições impostas, comuns a 
brancos e negros (linguagem, religião etc.). 

No Brasil, por termos tido estratégias 
coloniais diferentes, que permitiram a 
manutenção de muitos elementos da cultura 
negra (sem entrarmos aqui na discussão 



sobre o sentido que hoje assumem estes 
elementos), como religião tradicional, língua 
ritual, culinária etc., a construção da 
identidade do negro deve passar, segundo 
determinadas perspectivas, pela adoção 
desses elementos, considerados africanos. 
Segundo este ponto de vista e, ao limite, 
devem ser exduídos do grupo negro os 
brasileiros negros que sejam católicos, 
protestantes, budistas, ateus etc. Faltar-lhes-ia 
legitimidade, daí a cobrança feita ao pastor 
metodista, apresentada no início. 

Refletindo um pouco mais detidamente sobre 
o exposto até aqui, teoricamente, estamos 
frente a duas perspectivas que se opõem : 

• A posição que acredita que a cultura gera o 
grupo, que é a que podemos considerar 
tradicional sobre cultura e sua 
substantividade. Por incrível que pareça, é a 
tese que sustenta tanto a sociologia liberal 
americana, quanto permeia e orienta as 
afirmações de várias lideranças de MN. Para 
a sociologia liberal norte-americana, 
conforme vimos, não há cultura negra nos 
EUA porque os elementos tradicionais 
(língua, religião, costumes, referencial 
territorial etc.) foram perdidos, a partir do 
processo da escravidão. Para estes autores, 
como não houve a manutenção da cultura 
tradicional, necessariamente não pode haver 
um grupo negro articulado culturalmente. 

Para os MN, no Brasil, partindo do mesmo 
princípio, o negro só pode construir a sua 
identidade e se reconhecer como negro se 
assumir os elementos de uma cultura 
tradicional, cujo principal centro conservador 
e irradiador é o terreiro de candomblé. Como 

se pode observar, a pressuposição básica é 
a mesma: é a cultura e seus elementos 
constitucionais que geram, articulam e dão 
sentido ao grupo. 

• A outra perspectiva, oposta a esta, parte do 
princípio que o grupo gera a cultiJra. É a 
posição que permite a Blauner afirmar a 
existência de uma cultura negra 
norte-americana, articulada não em função 
de uma cultura tradicional, mas em função de 
estruturas de referência vividas em conjunto, 
especificamente, pelo grupo. É a experiência 
vivida em comum que cria condições para a 
elaboração de uma cultura que é, nessa 
medida, não causa, mas conseqüência 
dessas vivências compartilhadas. 

Considerando o nosso caso, será que as 
experiências comuns compartilhadas no 
Brasil -escravidão, abolição, pós-abolição, 
pertencimento às camadas de baixa renda e, 
principalmente, a terrível experiência do · 
racismo discriminatório - não dão, a todos os 
brasileiros negros, o direito de lutar, em 
igualdade de condições, por seus direitos? 

·A um negro discriminado, nunca lhe 
perguntam se é católico, de terreiro ou 
protestante. Por que, então, a consciência da 
discriminação deve passar, necessariamente, 
pela filiação a um terreiro de culto afro? Ou 
será que, a exemplo de outros grupos negros, 
o negro brasileiro poderá se organizar, como 
um grupo étnico, tomando como pontos 
referenciais as suas experiências específicas 
e únicas no Brasil? 
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A cultura é mais o resultado de uma efetiva 
interação social do que uma herança ancestral, 



nos ensinam os estudos atuais de etnicidade e 
grupo éb1ico. Nessa perspectiva, todo brasileiro 
negro que passou por experiências comuns de 
discriminação e racismo pode contribuir, a seu 

~ijo 
da rua 

modo, para a recriação da cultura negra 
brasileira, q~ deve trazer, em seu bojo, as 
marcas das vicissitudes pelas quais o homem 
de cor negra passou e passa no Brasil. 

Assine pelo telefone 265 5747 ou escreva para 
Ladeira da Glória, 98 22211 Rio de Janeiro 
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Cuba e as religiões de origens africanas: 
impressões de viagem 

SERGIO e MUNO/CARMO FERRETTI 
Antropólogos da USP 

Estamos numa época de interesse por 
relatos de impressões de viagens que nao 
sejam apenas turísticas. Nas publicações do 
ISER, este interesse evidencia-se entre 
outros nos artigos recentes de Harvey Cox 
(1987) e de Peter Fry (1989). Em setembro 
de 1989, participamos em Havana do VI 
Congresso Internacional da Associação 
Latino-Americana de Estudos Afro-Asiáticos 
(ALADM). Fomos a Cuba sobretudo com o 
objetivo de conhecer um pouco mais a 
realidade atual das religiões de origens 
africanas. Como era nossa segunda viagem, 
os oito dias foram mais proveitosos do que 
os 17 que passamos em janeiro de 1988. 
Além de contatos anteriores, desta vez 
estivemos em Havana na época das festas 
em homenagem à Virgem negra de Regia ' . 
reconhecida como lemanjá, e da Caridad dei 
Cobre (uma Senhora dos Navegantes), a 
padroeira de Cuba, identificada como Oxum, 
a orixá iorubana das águas doces. 
Conversamos com o povo e participamos de 
três festas. 

Durante uma semana mantivemos intensos 

conta tos com diversos colegas cubanos que 
trabalham na área de cultura e religião 
popular e visitamos várias instituições. Um 
amigo nos disse que o melhor da jovem 
inteligência cubana se encontra nos museus 
provinciais surgidos em inícios dos anos 80. 
Em Cuba, os museus que estivemos nesta e 
na outra vez são excelentes. O nível geral de 
seus técnicos é muito superior ao do que 
conhecemos em museus brasileiros. Em 
geral, possuem pessoal de nível universitário 
que desenvolve pesquisas sobre aspectos da 
cultura local. Em Guanabacoa, subúrbio de 
Havana, há excelente museu municipal, com 
valioso acervo, que apresenta uma visão 
·muito boa sobre religiões afro-cubanas. O 
museu do povoado de Regia é igualmente 
muito bom e estava realizando uma 
exposição temporária em dois salões atrás 
da igreja. Esta exposição apresenta objetos 
do assentamento de diversos orixás e fotos 
da antiga festa de lemanjá nas ruas daquela 
cidade, com a entrega do presente à senhora 
das águas salgadas, realizada com grande 
concorrência. Hoje este presente é mais 
discretamente jogado ao mar pelos devotos 
ao atravessarem de barco a baía de Havana 
para irem a Regia. Um dos museus 
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municipais que visitamos possui mais de 15 
técnicos de nível universitário, quatro deles 
atualmente envolvidos com pesquisas de 
religião popular. O museu havia sido 
recentemente reformado e um dos técnicos 
que nos recebeu disse que trabalhou durante 
alguns dias como voluntário nas obras de 
restauração do velho prédio. 

Em Havana, mantivemos contato com duas 
importantes instituições culturais que 
igualmente impressionam pelo excelente 
nível dos técnicos e pela alta qualidade do 
acervo. Trata-se da Casa da África e do 
Museu Nacional da Música. A Casa da 
África, instalada em magnífico casarão de 
três andares, possui coleção muito valiosa de 
objetos aluais, de grande número de países
africanos. Entre estes, impressiona a coleção 
de marfins e gostamos de ver os tecidos 
trabalhados do Benin, com os símbolos dos 
reis do Daomé. Lá encontra-se também a 
magnífica coleção de D. Fernando Ortiz 
(1881-1969), contendo valiosas peças do 
acervo deste grande investigador que foi, 
com Nina Rodrigues, pioneiro dos estudos 
afro-americanos e incentivador da pesquisa 
de música afro-cubana. Ao contrário do 
médico maranhense, falecido 
prematuramente aos 44 anos, Fernando 
Ortiz fel izmente teve vida longa e fecunda, 
produzindo numerosos e importantes 
estudos durante mais de 60 anos. Seguindo 
os passos de Ortiz, a Casa da África mantém 
cantatas com muitos líderes de grupos 
afro-cubanos e fomos apresentados a alguns 
deles durante nossa participação no 
Congresso da ALADAA. Existe em Cuba 
grande número de intelectuais que pesquisa 
e publica artigos analisando aspectos das 
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religiões afro-cubanas. Conhecemos alguns 
pessoalmente ou por seus trabalhos, como, 
por exemplo, Argeliers Leon, Maria Teresa 
Linares, Rogélio Furé, Miguel Barnet, 
Enrique Rodriguez, Rafael Valdes, Jose 
Mille! Batista e muitos outros que dinamizam 
os caminhos abertos por Fernando Ortiz. 

No Museu Nacional da Música, instalado em 
outro belo sobradão com vista para o mar, 
visitamos detalhadamente a importante 
coleção de tambores e instrumentos 
relacionados com os diferentes padrões dos 
grupos afro-religiosos. Sua competente 
diretora nos mostrou tambores batás do culto 
lucumi (iorubá), também chamado de regia 
de acha, ou regra dos orixás, que são 
tocados horizontalmente como no batuque 
de Porto Alegre; mostrou-nos os tambores 
com um só couro, presos com cabecinhas, 
usados na regia arará (de origem fon, 
conhecido como jeje no Brasil), que se 
assemelham aos da Casa das Minas do 
Maranhão; mostrou tambores dos grupos de 
regia conga, vinculados ao chamado rito Paio 
Monte, os tambores das sociedades secretas 
Abakuás, instrumentos de cabildos Carabalis 
e diversos outros. Na saída recebemos 
publicações e discos da excelente coleção 
Antologia da Música Afro-Cubana. Em toda 
parte os livros de Cuba são fartamente 
distribuídos. Mantivemos também cantatas 
proveitosos com técnico da Casa do caribe, 
de Santiago, localizada a 900 quilómetros de 
Havana, que havíamos visitado em 1988. 
Esta dinâmica instituição organiza 
anualmente o Festival de Cultura Caribenha 
e publica a Revista dei Caribe, periódico 
trimestral, cujo n2 12/88 foi dedicado à magia 
e à religião no Caribe. 
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Na tarde seguinte à nossa chegada, 
assistimos a uma festa de santeria lucumi 
(equivalente ao candomblé nagô), em 
homenagem a Oxum, realizada entre 16 e 20 
horas numa casa de família em Arroyo 
Naranjo, na periferia de Havana. A casa, 
espaçosa, recebia naquela tarde cerca de 
uma centena de pessoas que se espalhavam 
por todos os cômodos. O andar de baixo 
pareceu-nos habitado por outra família. Na 
entrada, pediram-nos que não tirássemos 
fotos nem fizéssemos gravação. Fomos 
apresentados à dona da casa, uma senhora 
branca simpática, filha de Oxum. A maioria 
dos participantes era negra. A casa, 
modesta, pareceu entretanto ser mais rica do 
que as do Nordeste do Brasil em que se 
realizam cerimônias similares, sobretudo as 
casas de tambor de mina do Maranhão que 
conhecemos. Muitas pessoas conversavam 
sentadas na varanda e na sala da frente. 
Nesta havia uma grande imagem de madeira 
policromada possivelmente do século XVIII, 
da Virgem da Caridade do Cobre e outras de 
santos sincretizados com lemanjá e Xangô. 
Mostraram-me nos cantos da sala as 
sopeiras e potes enfeitados, alguns 
recobertos com panos, que continham as 
pedras de assentamento e outros objetos de 
culto. 

No fundo, após o corredor, em ampla sala, 
realizavam-se os toques aos orixás. A 
orquestra compunha-se de três tambores 
abatás. Os cânticos em nagô eram puxados 
por excelente cantor e respondidos 
vigorosamente por cerca de 20 a 30 
dançantes, a maioria mulheres, que 

cantavam e dançavam muito bem. Os 
passos iam para a frente e para trás, na 
direção dos instrumentos. Todos usavam 
roupas comuns, predominando o branco de 
Obatalá, o amarelo de Oxum e o azul de 
lemanjá. Quase todos usavam, como no 
Brasil, colar com contas nas cores de seu 
orixá. ~isseram-nos que as contas são 
provenientes da Tchecoslováquia e que um 
colar custa cerca de 25 pesos cubanos, 
equivalente aproximadamente a uma sexta 
parte do salário mínimo que é recebido por 
quase todos. Além da velha geladeira e 
outros móveis domésticos, o ambiente 
possuía numerosos pequenos símbolos 
relacionados com a religião, como um 
pequeno macaco com rabo fálico, talvez de 
borracha, evidentemente uma representação 
de Legba ou Exu, pendurado sobre a 
orquestra. Numa porta lateral via-se uma 
palmeira em relevo, à semelhança das portas 
com esculturas, do palácio real de Abomey. 
No pátio, um arbusto plantado em lata · 
continha na base várias pedras de seixos e o 
assentamento de lroco. Via-se também o 
assentamento de Eleguá e a porta do ·quarto 
dos mortos·. 

28 

A nossa frente uma menina de uns seis anos 
queria dançar acompanhando a mãe, que a 
repreendia dizendo que a polícia não deixava 
crianças dançarem. Nos toques mais 
intensos para alguns o ri xás, pessoas que 
dançavam tinham uma espécie de transe 
passageiro e saíam correndo para a sala da 
frente, talvez por não terem o santo 
preparado ou por não quererem entrar em 
transe. Já havíamos notado este tipo de 
comportamento em outro toque, um bembê 
que em 1988 assistimos em Santiago. O 



primeiro orixá a dançar foi Oxum e esta foi 
paramentada, indo depois para um quarto 
após o salão, onde havia uma espécie de 
trono, para abençoar os que a procuravam. 
Depois saiu pela casa distribuindo suas 
bênçãos. Como Xangô estava custando a 
incorporar, cantaram para Oiá, uma de suas 
esposas. Esta chegou e, como no mito 
iorubá, ajudou a chamar o amante. Xangô foi 
recebido pelo pai-de-santo da dona da casa 
e paramentado com camisa e gorro de 
brocado vermelho e prateado, dançando com 
grande vigor. Como também acontece no 
Brasil, na opinião de um de seus filhos, ali 
estava quem incorpora o melhor Xangô de 
Havana 2 • Depois de dançar, Xangô foi para 
o quarto onde estava Oxum, atender aos que 
o procuravam. Por intermédio de um dos 
filhos do babalorixá em que incorporara, 
falamos também com ele que nos 
recomendou procurar o pai-de-santo em sua 
casa para tratar de problemas espirituais, o 
que lamen:amos não ter podido fazer, pois a 
semana passou rapidamente. No fim da 
festa, alguns deram dinheiro para a 
orquestra, que foi distribuído ritualmente pelo 
cantador. Antes de terminar os toques, 
distribuíram doces amarelos e refrigerante 
sabor laranja. Além dos orixás mais 
conhecidos no candomblé do Brasil, ouvimos 
cânticos para Xangô Ouevioçô, para Aflequetê 
(que lá aparece como caminho de lemanjá), 
para Loco, para Agama (qualidade de Liçá?) e 
para outros voduns conhecidos no tambor de 
mina do Maranhão. Na volta tomamos dois 
ônibus que trafegavam velozmente, como 
sempre, em Cuba. Viemos conversando com 
uma jovem negra de Santiago que estuda 
medicina e nos falou com entusiasmo dos 
avanços da medicina social em seu país. 
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III 

Aproveitamos um dia para fazer rápida 
viagem de táxi a duas cidadezinhas do 
interior. Fomos primeiro a Madruga, na 
Província de La Habana, distante 50 
quilómetros da capital. Depois seguimos para 
Jovellanos, na vizinha Província de 
Matanzas, que fica a cerca de 150 
quilómetros de Havana. Na ida a Madruga, 
acompanhou-nos um sacerdote oluô, chefe 
de babalaôs. Em Cuba, os babalaôs são 
numerosos e, como na Nigéria, 
especializaram-se em predizer o futuro 
interpretando o opelê de lfá, ou rosário de 
nozes. No Brasil, como se sabe, quase não 
existiram babalaôs, e o oráculo é consultado 
principalmente pelos pais e mães-de-santo 
através do jogo de búzios. Este oluO 
conhecia os trabalhos de Pierre Verger, que, 
como Roger Bastide, é muito citado pelos 
cubanos. Durante a viagem, entre outras 
coisas, o oluô contou-nos uma bonita estória 
de São Lázaro, que ilustra as relações de 
amizade entre Obaluaê e Xangô, explicando 
a razão de suas preferências alimentares 
pelo bode e pelo carneiro, respectivamente. 
O mesmo mito explica, também, porque na 
feitoria de um filho de São Lázaro (Babalu 
Ayé), os ararás Uejes) utilizam também os 
serviços do oráculo de Orumilá ou lfá, 
através da consulta ao babalaô. Disse-nos, 
ainda, o oluô que a religião dos negros não 
possui igrejas, pois eles vieram como 
escravos e tiveram que se tornar 
cimmarrones (quilombolas), o que de certo 
modo continuam sendo até hoje. Falou 
também das artimanhas que empregava 
quando jovem para fixar as palavras que os 
mais velhos diziam e lhe proibiam anotar, 



como pedir licença para ir ao banheiro 
quando queria escrever algumas palavras. 

Em Madruga, visitamos uma casa de santo 
que é um verdadeiro museu vivo do culto 
lucumi. A casa pertenceu a um dos mais 
ricos santeiros de Cuba, Rigoberto Rodrigues 
Duque (1910-1975), e hoje é preservada com 
dedicaçao e amor por sua viúva, Fresdelinda 
Rosell. Lá pudemos ver belíssimos altares 
decorados com luxo, contendo imagens de 
santos do século XIX, de fino ~cabamento, 
como logo na entrada, à esquerda, o 
primoroso Menino Jesus, "e/ ni!'lo de Atocha" 
(um Exu menino travesso a quem se 
oferecem bombons). Sob os altares ou em 
armários e cristaleiras, ficam as terrinas, 
sopeiras, tigelas, açucareiros de louça fina 
ou os potes de barro, conforme as entidades, 
que contêm pedras de assentamento dos 
orixás e seus diversosobjetos simbólicos, 
preparados em ouro, prata, cobre, níquel, 
cipós, madeiras e outros materiais 
específicos a cada um deles. Em Cuba, 
como no batuque de Porto Alegre, na casa 
de santo deve haver o assentamento 
completo de todos os orixás. Algumas vezes, 
como nesta, eles se encontram em diferentes 
lugares da casa e nao concentrados num 
cômodo principal, como é mais comum no 
Maranhao. 

Em Madruga, fotografamos uma coleçao 
incrivelmente rica de colares de contas, 
alguns pesando quase um quilo e muitos 
outros objetos litúrgicos .. revestidos com 
contas nas cores de cada orixá (como alguns 
cachimbos de voduns do Maranhao). O 
conjunto impressiona pelo excesso barroco 
de luxo e beleza. A simpática Fred pediu 

muitas desculpas por nao ter tido tempo de 
mostrar tudo, tendo nos deixado 
impressionados nas quase três horas em que 
nos recebeu em sua casa organizada com a 
eficiência de uma filha de Oiá. Uma vez por 
ano os objetos sao por ela expostos e a casa 
recebe visitantes trazidos pela organizaçao 
municipal de cultura, realizando-se um toque 
para os turistas interessados. A casa 
continua funcionando como terreiro e nao é 
apenas um museu, como Fred faz questao 
de afirmar, possuindo, entretanto, valiosa 
coleçao de arte afro-cubana. 

Em Jovellanos, fomos visitar uma casa de 
família de origem daomeana, que pertence a 
um cabildo arará. Segundo nos informaram, 
os ararás constituem o grupo religioso 
afro-cubano menos investigado e menos 
conhecido. O fundador do cabildo foi Esteban 
Baró Cespede, ex-escravo procedente do 
Daomé, que faleceu aos 86 anos em 1956 e 
foi um dos grandes informantes de Fernando 
Ortiz. Seu filho mais velho dirige o grupo em 
que todos sao unidos por laços familiares. 
Vinculado à organizaçao municipal de 
cultura, os membros do cabildo organizaram 
em 1977 um grupo fÔiclórico chamado Ohum 
Degara, nome de um pássaro mítico de rara 
beleza que os simboliza e protege. Em 1988, 
c grupo, com 22 pessoas, viajou durante 20 
dias pela França e Bélgica apresentando 
músicas e danças afro-cubanas. Eles 
disseram que gostariam muito de um dia vir 
também ao Brasil, especialmente para 
conhecer seus irmaos do culto jeje do 
Maranhao, de que lhes levamos notícias. 
Constata-se facilmente que em Cuba 
inúmeras pessoas ligadas aos grupos 
afro-religiosos, inclusive seus líderes, sao 
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músicos ou dançam em conjuntos folclóricos 
que se apresentam no país e no exterior. 
Como a música e a dança de origem africana 
constituem um dos elementos mais 
destacados da cultura tipicamente cubana, 
os praticantes destas religiões assim se 
projetam junto com sua cultura tradicional. 
Isso estimula enormemente a participação 
dos mais jovens. Por outro lado, vimos que 
se continua valorizando a religiosidade dos 
mais velhos, detentores do saber, 
característica da visão do mundo da África e 
de sua diáspora. 

Mostraram-nos em Jovellanos a réplica dos 
tambores sagrados, com o couro em uma só 
boca, tocados com a mão e com baqueias, 
chamados rum, rumpli e grumpli, como os 
dos jejes de São Luís. São também 
acompanhados pelo ferro (gan) e por xerés 
(chocalhos de metal), no lugar das cabaças 
revestidas com malhas de contas (xequerês 
do tambor de mina). Constatamos que os 
ararás de Jovellanos conhecem diversos 
voduns cultuados na Casa das Minas: 
Dadarro, o rei mais velho (arrô), Zomadonú e 
Doçú da família real; Nanã, Ouevioçô, Sobô 
e Afrequetê; disseram que conhecem 47 
voduns da família de Acossi Sakpatá, o rei 
da terra, e de Azonci, família a que pertence 
a maioria dos membros do cabildo. 
Afirmaram que Euá é lucumi e que 
conhecem as tobossis, ou entidades 
femininas infantis, e que lá também os 
voduns mais novos são chamados de 
toquenos, como em São Luís. A extrema 
reserva, a discrição e a finura no trato dos 
membros da família Baró são muito 
semelhantes ao estilo dos mina jejes que 
conhecemos no Maranhão. Como já 
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esperávamos, não nos foi mostrado pelo 
grupo a parte da casa destinada ao culto, 
nem tambores ou colares rituais. Temos 
notícias de alguns outros cabildos ararás de 
Cuba, que esperamos vivamente vir a ter 
oportunidade de conhecer, para comparar e 
entender melhor sua cultura. 

O volume VI da Antologia da Música 
Afro-Cubana, dedicado à música arará, 
editado pela Empresa de Gravações 
Musicais de Cuba e produzido em 1981 por 
Maria Tereza Linares, nos foi gentilmente 
ofertado por ela. O disco, que já 
conhecíamos, contém excelentes gravações 
de cânticos dos ararás de Jovellanos, 
acompanhado de competente texto 
informativo/Verificamos que o estilo arará é 
muito semelhante ao dos cânticos e toques 
de tambor da Casa das Minas do Maranhao. 
A grande semelhança entre grupos da 
mesma origem, separados no tempo e no 
espaço, chama a atenção para aspectos da 
permanência e da resistência cultural em 
circunstâncias históricas que por muito 
tempo foram relativamente semelhantes e 
que hoje são bastante distintas, devido a 
diferenças que são óbvias. As estratégias de 
sobrevivência do grupo em contextos 
diferentes constituem fenômeno que temos 
interesse em investigar com mak>r cuidado. 

IV 

Fomos convidados por um santeiro de 
Guanabacoa para ir numa noite assistir à 
festa de Oxum no rito Paio Monte (regia 
conga), promovido pela Sociedade dos 
Filhos de São Lázaro, cuja imagem em 



tamanho grande se vê da rua na varanda de 
sua casa. O pai-de-santo mostrou o quarto 
dos santos iorubanos, num dos cômodos 
dianteiros, com estantes e vitrines contendo 
imagens, quartinhas e outros objetos rituais. 
Num dos cantos havia uma mesa branca 
com copos de água diante de imagens de 
índio pele-vermelha e pretos-velhos, que nos 
disseram estar relacionados com o culto dos 
mortos que baixam no espiritismo de origem 
I 

kardecista. Alguém nos disse que o 
kardecismo em Cuba chegou a ser tao ou 
mais popular do que o catolicismo. Nos 
fundos da casa há um amplo salao com 
interessantes afrescos onde se realizam 
toques e danças. Depois do salao, visitamos 
o quarto das entidades do culto Palo Monte, 
liderados na casa por Sarabanda (Ogum) e 
Siete Raios (Xangô) e outros. Um dos 
elementos centrais dos rituais dos paleros é 
o nganga -um caldeirao de ferro contendo 
inúmeros elementos do culto e que recebe 
os sacrifícios de animais. Disseram-nos que 
o nganga da casa tem mais de cem anos. O 
pai-de-santo nos mostrou fotos de sua mae e 
de sua avó, uma ex-escrava africana nascida 
em Luanda de Angola, falecida há mais de 
60 anos, que ele conheceu quando menino. 

Disseram-nos que o dono da casa participa 
também de uma sociedade secreta 
masculina Abakuá, comum nas áreas 
portuárias de Cuba, e cuja origem, de acordo 
com a bibliografia, remete à regiao dos lbós 
e outros grupos do delta do Níger na atual 
Nigéria. O toque dos paleros que assistimos 
era extremamente forte e vigoroso. Dele 
participaram exclusivamente homens, que 
tocavam, cantavam e dançavam, 
revezando-se com grande animaçao, num 
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grupo de cerca de trinta participantes, onde, 
como nos disseram, nao se aceitam 
invertidos. A marcaçao era feita por um dos 
músicos que batia um pedaço de ferro na 
lâmina de uma enxada pequena, 
evidenciando a origem rural daquele toque. 
Os tambores foram tocados sem intervalo 
durante mais de três horas. Embora 
cantassem em louvor às divindades, nao 
vimos ali a ocorrência de incorporaçao, o que 
faz em alguns aspectos esta dança se 
assemelhar ao tambor de crioula do 
Maranhao. O toque terminou com a dança do 
chefe do grupo, segurando uma espada, 
lembrando uma cobra e acabou quando ele 
ateou fogo em um punhado de pólvora, com 
o objetivo de limpeza contra os maus fluidos, 
como nos disse. 

Ficamos surpresos ao encontrar naquela 
noite tantos intelectuais: um técnico do 
museu de Guanabacoa, três do museu de 
Regia, um professor da Academia de 
Ciências e um escritor que preparara o 
roteiro de um filme para a televisao baseado 
num caso verídico ligado à sociedade 
Abakuá. Como já observara um pesquisador 
'de religiões afro, filho de babalaô, ao 
contrário de nós, pesquisadores brasileiros, 
nenhum deles usa em público um fio de 
contas no pescoço ou fala de sua ligaçao, 
como devoto, à religiao. 

v 

No dia 8 de setembro, em que a liturgia 
católica comemora a natividade de Maria, 
fomos assistir à festa da Virgem de Regia, 
que é sincretizada com lemanjá, pois olha 



para o mar e é negra como o azeviche. 3 Na 
porta da igreja vêem-se devotos trocando 
sementes negras, que dizem ser de 
azeviche, enfiada com uma conta vermelha, 
como um amuleto de lemanjá. Atravessamos 
a baía de Havana para chegar ao povoado 
portuário. Soubemos que de manhã a missa 
foi celebrada pelo arcebispo de Havana e à· 
noite viria o protonúncio apostólico, junto 
com um arcebispo mexicano. Ao cair da 
tarde, visitamos a bela igrejinha repleta de 
devotos, inclusive com muitos homens 
jovens. Conforme a explicação de uma 
santeira, após a Revolução, as religiões 
deixaram de ser ensinadas e praticadas por 
crianças. Embora as novas gerações tenham 
sido formadas na ciência e tenham Fidel e 
Che Guevara como heróis, atualmente é 
grande o número de rapazes que, ao 
atingirem a maioridade, procuram 
"voluntariamente" a religião de seus pais e 
avós e querem se tomar babalaôs. 

Vimos na igreja a procissão do Santíssimo, 
conduzido pelo velho cura de Regia, 
auxiliado por um jovem padre negro que 
segurava a um breia que cobria a custódia. 
Depois a imagem da Virgem de Regia, com 
seu manto azul bordado, foi carregada por 
populares em procissão, dando uma volta no 
jardim da igreja. Atualmente, as procissões 
na rua não são permitidas em Cuba, sendo 
realizadas no interior dos templos. Em 
janeiro de 1988, assistimos numa igreja de 
Havana a uma missa para a Caridade do 
Cobre, após a qual grande número de 
santeiros levavam a santa em procissão no 
interior do templo, carregando também 
garrafas com água, aves, bonecas etc. 
Naquela oportunidade, como agora em 
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Regia, notavam-se muita emoção, palmas, 
pétalas de flores, lenços, mãos acenando, 
cânticos, comuns nas festas populares da 
igreja em toda parte. 

Por múltiplos detalhes, percebia-se com 
facilidade que as pessoas que superlotavam 
a igreja e seus arredores eram vinculadas a 
religiões afro. A grande maioria dos devotos 
é da raça negra. Muitos usavam fios de 
contas de orixás, roupas na cor de seu santo, 
ou levavam flores. Vimos iaôs com a cabeça 
raspada, coberta com turbante branco 
realizando a visita à igreja que faz parte dos 
ritos de iniciação à religião dos orixás. 
Segundo o costume local, alguns levavam 
bonecas que representam orixás, para visitar 
a santa da igreja. Muitos pediam para passar 
a boneca sobre suas cabeças e limpá-los de 
todo mal. 

Atrás da igreja estava aberta à visitação 
bonita capela de uma casa em que funcionou 
antigo terreiro. No altar, profusamente 
decorado com flores brancas, azuis e 
amarelas e recoberto com uma rede de 
pesca, destacavam-se as imagens da Virgem 
de Regia e da Caridade do Cobre, · 
comemorada na véspera e que estava 
também recebendo homenagens. Um amigo 
cubano nos deu interessante exemplar de 
um folheto da igreja, de julho pas~do, 
mimeografado com licença eclesiástica. O 
jornalzinho com duas páginas contém 
informações litúrgicas e, entre outros, 
comentários sobre liberdade de religião, 
sobre astrologia, a dívida internacional e, no 
item religiosidade popular, apresenta uma 
visão católica da rogativa da cabeça, 
cerimônia equivalente ao bori do candomblé. 



VI 

Tendo nos deliciado várias vezes com o 
famoso sorvete do Copélia, devido à 
temperatura elevada nesta época do ano, 
regressamos vivamente impressionados 
pelas múltiplas semelhanças entre Cuba e o 
Brasil. Não tivemos quase tempo de ver as 
belezas turísticas do país que encantam os 
visitantes, mas conversamos com seu povo 
sobre religião. Embora a escravidão africana 
tenha terminado dois anos antes do Brasil , o 
tráfico para Cuba vigorou até 1873, cerca de 
20 anos mais do que entre nós. No Brasil, 
atualmente, não é fácil encontrar, mesmo 
entre negros idosos, pessoas que 
conheceram seus ancestrais escravos, ao 
contrário do que vimos em Cuba. As religiões 
e os costumes de origens africanas 
encontram-se tão ou mais bem preservados 
do que no Brasil. Há tradições que se 
preservaram melhor em Cuba e que se 
perderam aqui, como a organização dos 
babalaôs, o uso da cadeia de lfá, o culto a 
Orumilá, o hábito de contar mitos. Conforme 
pessoalmente nos confirmou Octávio da 
Costa Eduardo, os jejes do Maranhão 
preservaram melhor os ritos do que os mitos, 
embora no interior ele tenha recolhido 
estórias de animais em que identificou 
estruturas africanas. 

O sistema ecológico em Cuba é semelhante 
ao de diversas regiões do Nordeste do Brasil. 
Encontramos, lá como aqui, grandes 
plantações de cana e tabaco, e numerosas 
frutas e árvores idênticas. Entre estas, 
destaca-se o pé de Loco que eles chamam 
de ceiba e nós de paineira ou barrigudeira, 
uma árvore sagrada para os cultos 
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afro-americanos. Seria importante 
desenvolvermos também aqui a consciência 
de que participamos de uma cultura do 
Caribe que nos une. O povo cubano é alegre, 
espontâneo e comunicativo, muito parecido 
com o brasileiro sobretudo do Nordeste. 
Embora as condições aluais de Cuba e do 
Brasil sejam diferentes, nossos países no 
passado atravessaram evolução muito 
semelhante. 

Tendo em vista as afinidades existentes 
entre religiões afro-americanas de Cuba e do 
Brasil , parece-nos que elas se encontram 
muito mais próximas entre si do que da 
matriz africana. Tanto para os investigadores 
quanto para os praticantes, talvez seja mais 
fácil, mais frutífero e mais viável o 
intercâmbio das religiões afro-americanas 
entre si do que com a própria África, inclusive 
pela proximidade de nossos idiomas. A 
África, que até hoje, infelizmente, 
conhecemos apenas pela bibliografia e por 
conta tos com pessoas que lá estiveram , 
encontra-se mais longe de nós no tempo e 
no espaço, embora esteja presente em 
nossas culturas de modo muito intenso. 

Tanto em Cuba quanto no Brasil e até 
mesmo na Argentina, as religiões 
afro-americanas encontram-se em franco 
processo de expansão. A solução de 
problemas relacionados com necessidades 
básicas de alimentação, saúde e emprego, o 
elevado nível, de escolarização e o 
desenvolvimento educacional, ao contrário 
do previsto em certos manuais, não 
consegue fazer com que a religiosidade 
popular perca sua vitalidade e se tome 
apenas um elemento folclórico exótico. • 



Como constatou Antônio Gramsci, a religiâo 
popular é um fenômeno importante, que 
necessita ser levado a sério pelos que se 
propõem a fazer alguma coisa nâo apenas 
para o povo mas também com o povo. 
Segundo Portelli, Gramsci chegou à 
conclusão realista de que a religiâo é um 
fenômeno permanente, ligado à cultura do 
povo. É a conclusão a que também 
chegamos ao regressar de Cuba, numa 
viagem que provoca tantas oportunidades de 
ver, de conversar e de refletir. 

NOTAS 

1. Um companheiro cubano, que recentemente esteve 
na URSS, disse-me que a Virgem negra de Regia é a 
mesma Virgem negra de Czestochowa, a "mãe de Deus 
e rainha da Polónia", que missionários poloneses teriam 
levado de Cuba. Esta imagem anualmente é objeto de 
grande romaria nacional que parte de Varsóvia, desde 
inícios do século XVIII (Fernandes, 1986:18). 

2. Falar mal dos outros e fazer "fuxico" ou "fofoca· é 
também um hábito nos terreiros cubanos como no Brasil, 
fato, aliás, comum em instituições envolventes e 
globalizantes, como conventos, prisões, quartéis ou 
universidades, e que possui bibliografia específica. 

3. Informações de pais-de-santo cubanos transmitidas 
por Barnet, 1983:1 86. 

4. Colegas que visitaram Cuba na década de 1980 
voltaram chegando a afirmar que as religiões de origens 
africanas já não existiam mais lá 
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Pluralidade religiosa: perspectivas 
teológicas e afirmações 

lntroduçao 

Dialogar com os povos crentes tem sido 
parte do trabalho do Conselho Mundial de 
Igrejas (CMI) desde 1971, quando a reunião 
do Comitê Central em Adis Abeba, Etiópia, 
afirmou que o mesmo "é para ser entendido 
como uma experiência comum das igrejas·. 

Desde a assembléia do CMI em Nairóbi, 
Quênia, em 1975, essa experiência comum 
tem sido vista primariamente como"diálogo 
em comunidade". Isto tem significado abrir o 
diálogo com nossos vizinhos de outras 
religiões na comunidade que nós, enquanto 
cristãos, dividimos com eles, discutindo 
questões como paz, justiça e relação da 
humanidade com a natureza. Temos 
percebido, dia após dia, que os cristãos não 
podem se comportar como se fossem o único 
povo crente, já que enfrentam problemas que 
são comuns a um mundo cada vez mais 
interdependente. É evidente, assim, que as 
várias tradições religiosas do mundo têm 
muito para contribuir em sabedoria e 
inspiração no sentido de resolver tais 
problemas. 
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Neste encontro ecumênico nós reafirmamos 
a importância do diálogo em comunidade, 
conforme expresso nas Orientações para o 
diálogo (1979). Também nos recordamos da 
adoção pelo Comitê Central destas 
orientações: "Iniciar um diálogo requer uma 
mente aberta e um profundo senso de 
vocação" (Comitê Central, Kingston, 
Jamaica, 1979). 

Voltamos nossa atenção com ênfase especial 
para questões de natureza teológica que 
emergiram da prática do diálogo. Como as 
Orientações sugeriram, "cristãos engajados 
em fervoroso 'diálogo em comunidade' com 
pessoas de outras crenças( ... ) não podem 
evitar se envolver em questões referentes ao 
lugar que essas pessoas ocupam no trabalho 
divino ao longo da história. Elas formulam 
essas perguntas não teoricamente, mas em 
termos do que Deus pode estar fazendo nas 
vidas de milhões de homens e mulheres que 
vivem e buscam o viver em comunidade com 
os cristãos, por caminhos diferentes" 
(Orientações, p. 11 ). 

O diálogo com pessoas de outras fés nos 
leva a perguntar qual a relação entre a 



diversidade de tradições rel igiosas com o 
mistério do Deus trino, porém único. Está 
claro para nós que o diálogo intercrenças 
tem implicações não somente para nossas 
relações humanas em comunidade com 
outras crenças, mas também para nossa 
teologia cristã. 

Desde o início, cristãos têm encontrado 
pessoas de outras fés e de tempos em tempos 
teólogos têm se batido com o significado da 
pluralidade religiosa. O movimento ecumênico 
moderno, desde o seu início (Edinburgh, 
1910) tem feito muitas tentativas para 
entender a relação da mensagem cristã com 
um mundo de muitas crenças. 

Hoje, nosso maior interesse e apreciação 
pela pluralidade religiosa nos leva a 
ingressar nessa ·aventura comum· no 
sentido de uma mais adequada teologia das 
religiões. Há uma necessidade muito forte de 
tal teologia, pois sem ela cristãos ficam 
desarmados para entender as profundas 
experiências religiosas que testemunham 
nas vidas das pessoas de diferentes crenças 
ou para articular suas próprias experiências 
de forma a serem elas entendidas por 
pessoas de outras fés. 

Um entendimento teológico da pluralidade 
reilglosa 

Nosso entendimento teológico da pluralidade 
religiosa começa com a fé em um Deus que 
criou todas as coisas, o Deus vivente, 
presente e ativo em toda a criação desde o 
começo. A Bíblia testi fica de Deus como o 
Deus de todas as nações e povos, cujo amor 
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e compaixão incluem toda a humanidade. 
Vemos no convênio com Noé um convênio 
com toda a criação. Nós vemos Sua 
sabedoria e justiça estendidas a todas as 
partes da Terra, à medida que Ele guia as 
nações através de suas tradições de 
sabedoria e entendimento. A glória de Deus 
penetra toda a criação. 

As pessoas têm, em todos os tempos e em 
todos os lugares, respondido à presença e 
atividade de Deus entre elas e têm dado 
testemunho de seus encontros com Ele. 
Nesse testemunho, falam a respeito de 
buscar e encontrar a salvação, 
conhecimento, orientação divina, descanso, 
libertação. 
" 

Assim, consideramos tais testemunhos com 
bastante seriedade e tomamos conhecimento 
de que entre todas as nações e povos tem 
sempre existido a presença salvadora de 
Deus. Embora como cristãos nosso 
testemunho seja sempre a respeito da 
salvação através de Jesus Cristo, ·ao mesmo 
tempo, não podemos estabelecer limites ao 
salvador poder de Deus· (CWME, San 
Antonio, 1989). Nosso próprio ministério de 
testemunhar entre nossos vizinhos de outras 
crenças deve pressupor uma "afirmação do 
que Deus tem feito e o que está fazendo 
entre eles· (CWME, San Antonio,1 989). 

Vemos a pluralidade de tradições religiosas 
como o resultado das diferentes formas pelas 
quais Deus tem se relacionado com pessoas 
e nações, bem como uma manifestação da 
riqueza e da diversidade da humanidade. 
Nós afirmamos que Deus tem estado 
presente na busca dessas pessoas e nações 



por verdade e sabedoria. Que quando 
ensinam amor e respeito ao sagrado em seu 
viver, à semelhança da sabedoria, e que 
quando conhecimento, entendimento, amor.e 
respeito ao sagrado são encontrados entre 
eles, isto é um presente do Espírito Santo. 
Também afirmamos que Deus está com eles 
em sua luta, que também é nossa, por justiça 
e libertação. 

A convicção de que Deus é o criador de tudo, 
presente e ativo na pluralidade de religiões, 
torna inconcebível para nós que Sua 
atividade salvadora possa ser confinada a 
apenas um continente, cultura ou grupo de 
pessoas. A recusa em levar a sério os muitos 
e diversos testemunhos religiosos, 
encontrada entre as nações e pessoas de 
todo o mundo, depõe contra o testemunho 
bíblico que coloca Deus.como criador de 
todas as coisas e pai da humanidade. ·o 
Espírito de Deus trabalha de formas que 
extrapolam o entendimento humano e em 
lugares que nem sao imaginados por nós. 
Dialogando com outros, os cristaos buscam 
identificar as incontáveis riquezas de Cristo e 
a forma pela qual Deus se relaciona com a · 
humanidade" (Declaração da CWME, Missão 
e Evangelismo). 

É a nossa fé crista em Deus que nos desafia 
a levar a sério toda a questao da pluralidade 
religiosa. Vemos isto nao tanto como um 
obstáculo a ser superado, mas muito mais 
como uma oportunidade para aprofundar 
nosso encontro com Deus e com nossos 
semelhantes, na medida em que esperamos 
a realização da onipotência divina." (I Cor. 
15:28). Buscando desenvolver novos e mais 
amplos entendimentos da "sabedoria, amor e 

poder que Deus tem dado aos homens (e 
mulheres) de outras crenças• (Carta de Nova 
Déli, 1961 ) • devemos afirmar nossa "abertura 
à possibilidade de que o Deus que nós 
conhecemos em Jesus Cristo possa nos 
encontrar também nas vidas de nossos 
semelhantes de outras crenças· (Relatório do 
CWME, San Antonio, 1989, Para. 29). O 
Deus único e Pai de nosso senhor Jesus 
Cristo nao foi deixado sem testemunhas, 
qualquer que seja o lugar (Atos 14:17). 

Ambigüidade nas tradlçOes religiosas 

Qualquer afirmação das qualidades positivas 
de sabedoria, amor, compaixao e 
conhecimento espiritual, na tradição religiosa 
do mundo, deve referir-se também com 
honestidade e tristeza às iniqüidades e erros 
humanos, que estao igualmente presentes 
em todas as comunidades religiosas. 
Precisamos identificar os caminhos através 
dos quais a religiao tem funcionado 
freqüentemente para sustentar sistemas de 
opressão e preconceito. Uma adequada 
teologia religiosa deve tratar da iniqüidade 

· humana e do pecado, com desobediência a 
conhecimentos espirituais e da vivência em 
desacordo com os ideais mais elevados. 
Deste modo estaremos continuamente sendo 
desafiados pelo Espírito a escolher a 
sabedoria e os propósitos de Deus. 
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Cristologia e pluralidade religiosa 

Porque temos visto e experimentado 
bondade, verdade e respeito ao sagrado 
entre os seguidores de outras trilhas e 



caminhos que não sejam aqueles de Jesus 
Cristo, somos forçados a confrontar com toda 
seriedade a questao levantada nas 
Orientaç6es para o diálogo (1979), referente 
à criaçao universal e à açao redentora de 
Deus na história de Israel e na pessoa e 
trabalho de Jesus Cristo (Para. 23). Estamos, 
assim, reconhecendo a necessidade de 
superarmos uma teologia que limite a 
salvaçao a um compromisso pessoal 
explícito com Jesus Cristo. 

Através de Jesus Cristo, Palavra encarnada, 
toda a humanidade tem se unido a Deus em 
um compromisso irrevogável. A presença 
salvadora da ação de Deus em toda a 
criaçao e história humana atinge seu ponto 
focal .no problema de Cristo. 

Nas palavras e ações de Jesus, em Sua 
proclamação, em Seu ministério de 
conhecimento e serviço, Deus estabeleceu 
Seu reino sobre a Terra, um Governo 
Soberano cuja presença e poder não podem 
ser limitados a uma única comunidade ou 
cultura. As ações de Jesus, na medida em 
que ele alcançou aqueles que estavam além 
da casa de Israel, testemunham esse Reino 
universal. Ele falou com a mulher da 
Samaria, afirmando tudo o que reverenciaria 
Deus em Espírito e verdade (Joa. 4:7-24). 
Ele se maravilhou com a fé de um centurião, 
fazendo-o saber que não encontrara tal fé 
em toda Israel (Mat. 8:5-11 ). Em benefício de 
uma mulher siro-fenícia, e em resposta a sua 
fé, Ele realizou um milagre de cura (Mal. 
15:21-28). 

Mas, enquanto parece que o poder salvador 
do Reino de Deus, presente em Jesus 
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durante Seu ministério terreno, foi de alguma 
forma limitado (cf. Mat. 10:23), através de 
Sua morte e ressurreiçao - o mistério pascal 
propriamente dito-, tais limites foram 
transpostos. A cruz e a ressurreiçao revelam 
para nós a dimensão universal do mistério 
salvador de Deus. 

Esse mistério é mediado e expresso de 
muitas e variadas maneiras à medida que o 
plano de Deus se cumpre. Pode estar 
disponível para aqueles de fora de seu redil 
(Joa. 10:6), em formas que não entendemos, 
nas vidas de fé e verdade, em situações 
concretas e no contexto das tradições 
religiosas que os guiam e os inspiram. Cristo 
é para nós a mais clara expressão da 
vontade salvadora de Deus em toda a 
história humana (I Tim. 2:4). 

O Espírito Santo e a pluralidade religiosa 

Nossa preocupação nesse encontro é com a 
pessoa e com o trabalho do Espírito Santo, 
que aluou e ainda alua sobre a face da Terra 
para criar, educar, desafiar, renovar e 
amparar. Nós aprendemos mais uma vez a 
ver a atividade do Espírito como estando 
além de nossas definições, descrições e 
limitações, assim como ·o vento sopra onde 
quer· (Joa. 3:8). Nós nos maravilhamos com 
a ·economia" do Espírito em todo o mundo, e 
estamos repletos de esperança e 
expectativa. Nós vemos a liberdade do 
Espírito agindo de modo que não podemos 
prever, vemos o poder alimentador do 
Espírito trazendo ordem ao caos e 
renovando a face da Terra, e as ·energias" 
do Espírito agindo internamente e inspirando 



seres humanos na sua ânsia e busca 
universais de verdade, paz e justiça. Tudo o 
que pertence ao terreno do "amor, 
conhecimento, paz, paciência, cordura, 
bondade, fé, gentileza, autocontrole" deve ser 
reconhecido como fruto da atividade do 
Espírito Santo (Gal. 5:22 e 23, cf. Rom. 14:17). 

Nós entendemos, assim, que uma resposta 
positiva tem que ser dada para a questão 
levantada em Orientações para o diálogo 
(1979): "é correto e ajuda a entender o 
trabalho de Deus fora da Igreja em termos do 
Espírito Santo" (Para. 23) . Afirmamos, 
inequivocamente, que Deus, o Espírito 
Santo, tem estado trabalhando sobre a vida e 
tradições dos povos de crenças vivas. 

Mais ainda, afirmamos que é dentro do reino 
do Espírito que podemos ser capazes de 
interpretar a verdade e a bondade em outras 
religiões, distinguindo as ·coisas diferentes·, 
de forma que nosso ·amor possa abundar 
mais e mais, com todo o conhecimento e 
discernimento" (Phil. 1 :9-1 O). 

Nós também afirmamos que o Espírito Santo, 
o Intérprete de Cristo e de nossas próprias 
Escrituras (Joa. 14:26) é que nos levará a 
entender com clareza o conteúdo da fé que 
já nos foi dada, bem como as inesperadas 
descobertas de sabedoria e novos 
conhecimentos, aprendidos no contato com 
nossos vizinhos de outras fés. 

Diálogo inter-rellgiao: uma perspectiva 
teológica 

Nosso reconhecimento do mistério da 
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salvação em homens e mulheres de outras 
tradições religiosas determina atitudes 
concretas com as quais nós, cristãos, nos 
dirigimos a eles, num diálogo inter-religioso. 

Precisamos respeitar suas convicções 
religiosas, em que pesem as diferenças em 
relação às nossas, e admirar as coisas que 
Deus tem realizado e que continua a realizar 
em seu meio através do Espírito. O diálogo 
inter-religioso é, assim, uma ·rua de mão 
dupla". Cristãos devem entrar nela com um 
espírito de abertura, preparados para 
receber, enquanto, de sua parte, dão 
testemunho de sua própria fé. O diálogo 
verdadeiro abre as partes a uma conversão 
mais profunda a Deus, que fala para cada 
um através do outro. Pelo testemunho de 
outros, nós, cristãos, podemos 
verdadeiramente descobrir facetas do 
mistério divino, o qual não temos ainda visto 
ou respondido. A prática do diálogo resultará 
então, no aprofundamento da nossa própria 
vida de fé. Acreditamos que caminhar juntos 
com pessoas de outras crenças irá nos trazer 
para um entendimento mais amplo e uma 
experiência de verdade. 

Sentimo-nos chamados a permitir a prática 
do diálogo inter-religioso para transformar o 
caminho no qual fazemos teologia. 
Necessitamos nos mover no sentido de uma 
teologia de diálogo, em que a prática do 
diálogo, juntamente com a da libertação 
humana, constitua um verdadeiro locus 
theologicus, isto é, fonte e base para o 
trabalho teológico. O desafio da pluralidade 
religiosa e a prática do diálogo são partes do 
contexto em que devemos buscar 
entendimento claro, novas questões e 



melhores expressões de nossa fé e 
compromisso cristãos. 

NOTA 

• Este documento foi preparalo em um encontro 
ecumênico de teólogos protestanles, ca~ials. ortodoxos 
e especialistas em outras disciplinas aflllS, convocado 
pelo Dialogue - uma subunidade do CMI- como parte de 
seu processo de estudo do signifiCado teológico dos 
povos de outras crenças (Baar, Sulça. janeiro, 1990). 

VOCÊ NÃO PODE PERDER 

PAR(bDES 

ABRINDO A PORTA 
ABRINDO O MAR 

PAR(hDES .. 

Assine pelo telefone 265 5747 ou escreva para 
Ladeira da Glória, 98 22211 Rio de Janeiro 
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Misticismo e reflexão 

LUIZ EDUARDO SOARES 
/SER - IUPERJ 

"Pode encher o copo" 

O sabor amargo da ayahuasca(1) ainda 
pesava na língua, como um travo de terra 
úmida e densa, quando a expectativa tensa 
cedeu a um estranho e intenso estalo íntimo, 
uma espécie de súbita alteração de 
voltagem, operada em alguma instância 
obscura, impossível de localizar. O 
detonador foi acionado pelo ritual em que o 
chá fora servido: certas práticas parecem 
provir de longa experiência de ingestão do 
alucinógeno, em contexto místico; de outro 
modo, como explicar sua impressionante 
eficácia propiciatória? Um exemplo: 
provocando a interação, à vista do conjunto 
dos membros, cada fiel ou visitante 
sentir-se-á convocado a pôr-se alerta, o que 
estimulará reações nervosas suficientes para 
deslocar o eixo de equilíbrio interno, 
favorecendo a descarga proveniente da 
absorção dos elementos químicos que 
compõem a ayahuasca. 

Ao estalo correspondeu um golpe de Estado 
subjetivo e a consciência racional, que 
normalmente circunscreve os impulsos das 
emoções, foi violentamente desalojada de 

sua posição superior; seu espaço foi invadido 
por fluxos quase totalmente incontroláveis de 
imagens, associadas a emoções intensas e 
rebeldes à domesticação. Seguiram-se cerca 
de três horas de luta pela retomada da 
ordem subjetiva (evidentemente relativa) 
anterior, intercalada pela entrega, sem 
resistência e sem tormento, à experiência 
prazerosa e gratificante de deixar-se 
conduzir sobre as ondas, sempre 
surpreendentes, do mundo interno. Volta e 
meia, retornava a tempestade e a vivência 
sugeria uma oscilação entre as pressões -
recorrentes, quando procurava situar-me no 
olho do furacão -e a indescritível sensação 

· dos momentos dissipadores, quando a 
viagem parecia estilhaçar seu sujeito. 
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Olhei em torno, com algum entorpecimento, 
reconhecendo o mundo e suas coisas, as 
coisas e seus lugares, homens e mulheres 
com seus movimentos e seus olhares; 
fixei -me em mim mesmo, testei pequenos 
movimentos, suas respectivas sensibilidades 
e reações; voltei-me para a consciência 
fragilizada e indaguei sobre a natureza 
mesma desta coisa (destas palavras): uma 
alma sitiada. Eis o que vi: um olhar de 



homem, como outros, deslocando-se 
vertiginosamente atrás da imagem, sempre 
mais veloz, fugidia e autónoma; imagem 
como tantas outras, vistas por olhos de · 
homem, mas, como nenhuma outra que o 
mundo das coisas nos dá, volátil, sem forma 
e sentido, sem lugar e sem sujeito: coisa da 
mente. Não de mim, sujeito que conta a 
história, sujeito que exercita o olhar externo e 
interno, não do sujeito consciente: da mente. 
Coisa produzida por outra coisa. Tomar o 
Daime, beber o Vegetal e sentir o seu poder, 
sua força, entregar-se à borracheira (como 
se diria na União do Vegetal - UDV), 
experimentar as mirações (como se ouve 
dizer no Santo Daime), significa vivenciar, de 
modo inusual, porque intenso e concentrado, 
esse impressionante estranhamento: somos 
maiores que nós mesmos - e, portanto, 
menores; a imanência do ser que somos, no 
espelho da consciência, aparece retratada e 
desdobrada, convertendo-se em 
transcendência. Sentir-se maior e menor do 
que o núcleo de seu próprio ser iluminado 
pela consciência, experimentar-se fora do 
centro, tudo isso traduz-se em 
estranhamento interno, fratura, 
autodesdobramento ou acesso a si próprio 
por alheia mediação: o outro interno 
devolve-nos a nós mesmos alienados. Viver 
o descentramento da alienação constitutiva é 
descobrir-se ultrapassado pelo diverso- esta 
coisa-mente (ou espírito, nos disCU(SOS 
nativos). O que ultrapassa -e eventualmente 
domina-, transcende. O estranhamento com 
a alteração (em seu duplo sentido: 
modificar-se e tornar-se outro) é a percepção 
básica de descoberta da transcendência. A 
linguagem religiosa saberá capturar esta 
percepção e as emoções associadas; esta 
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linguagem formará, retrospectivamente, sua 
base ontológica e sua prova experiencial. 

Uma alma sitiada 

Louco, coisa de louco, isso que vem da 
mente-que-não-sou-eu. Coisa louca. Mas 
não há motivo algum, o menor sequer, 
algum, absolutamente qualquer motivo, não 
há qualquer motivo para pânico. Nada mais 
natural ; nenhum motivo. Bebe-se o extraio 
macerado da "planta sagrada", toma-se a 
beberagem do "vegetal"; esse chá "com 
poder· sendo um alucinógeno ... Ora, é lógico 
e natural, sobretudo lógico, que algo se 
pa"sse, que o tumulto mental convulsione o 
corpo, que o fluxo intenso das emoções 
desgovernadas aperte a garganta e 
embrulhe o estômago. É o que se espera. 
Expectativa, aliás, cercada de cuidados 
eficientes, além da disponibilidade- afinal, 
pesquisar esse mundo, mergulhar e beber 
um pouco desse delírio, depois de alguma 
hesitação, exige disponibilidade para 
surpresas. Ou se pesquisa o que se 
conhece? Vida, experiência, não são 
aventuras abertas a surpresas? O caminho 
do conhecimento segue, por isso mesmo, o 
itinerário da fortuna, da tragédia. Minha 
disponibilidade: "pode enc~er o copo". 
Deduzo: lógico. Tudo prossegue seu curso 
lógico e natural. Não há, portanto, qualquer 
razão para pânico, para susto, para 
desespero, para render-se à agonia do 
desamparo. Não há razão para medo. Não 
há razão. No entanto, não há razão, mas 
medo; e nada faz qualquer sentido - sendo 
absolutamente natural. O pânico natural não 
é menor, nem a suspeita de ordem que o 



nome da natureza guarda suspende a 
tempestade. Nem bonança, nem terra à 
vista; nenhum porto para o repouso urgente 
do guerreiro viajante. Não queria mais 
brincar, mas era muito tarde. 

"Isso não é brincadeira· 

Descobrir a própria alma sitiada dói. O 
desejo de uma trégua, de repouso no 
oceano, conduz ao desespero, sendo a maré 
montante irrefreável. Melhor entregar-se ao 
movimento que nos ultrapassa. No refluxo 
desse mar poderoso e soberano, o 
eu-náufrago parece recuperar o controle, 
respirar com alívio e gratidão, revalorizando 
o simples estar ali, frugal e contemplativo, 
exumando dessa primeira morte, das 
vísceras abertas, o caroço resistente com 
que se parece a consciência. A paz efêmera 
cede ante novo avanço da maré. A 
coisa-mente trinca o caroço e cospe, aos 
pedaços, o que resta da consciência. Mas 
sempre resta algo, sem o que não haveria 
pânico (não este), nem essa vaga memória. 
Aos tropeços, a pequena chama da 
consciência divisa lições. Por que o que na 
vida é aço, resistência e conflito, parece ter a 
estrutura da fábula? Todo sentido feito vida, 
experiência, questiona o sabido e vira lição? 
É este embaraço a origem do que chamamos 
valor? E a mania de perguntar é o modo 
justo de jogar o jogo da borracheira, é o que 
compete fazer, naturalmente, ou vem por 
cacoete do ofício? Fosse reação natural à 
desordem (sofrida ou saborosa, cada viagem 
tem um gosto, um destino), não facilitaria a 
socialização religiosa, que gosta de 
respostas e lições? Eu, como pesquisador, 

indago profissionalmente; não lá, todavia, 
não afogado naquele mar. Pedia socorro, 
socorro, igualzinho ao fiel mais humilde e 
piedoso. Se não cheguei a invocar o 
demiurgo que freqüenta o discurso nativo, 
estive perto. Evoquei a notável sabedoria 
que a raiã.o ainda me facultava: ·uma 
viagem, uma viagem .. ." 

Vaga memória 

Tudo isso para concluir, com emocionada 
convicção (ou seria resignação): "não é 
brincadeira·. Toda aquela gente, metida em 
crenças tão opostas às idéias que gente 
como nós costuma ter sobre o mundo -
sendo, entretanto, gente como nós, tão 
próxima-, todo aquele pessoal não estava de 
brincadeira. A viagem é suficientemente 
intensa, imprevisível e incontrolável (pelo 
menos para os neófitos), para representar 
uma aposta de alto risco. Cada um daqueles 
homens e mulheres sabia disso. O pasto 
daquele rebanho é a morte. Nem mais, nem 
menos. O devoto inclina-se sobre si até 
desvelar o segredo, com a violência de um 
'impacto - surdo e solitário. A viagem é a 
trajetória individual até o abandono, a surda 
e solitária descoberta de que a casa interna -
a última, a derradeira, a mais recôndita, 
nuclear e impartilhável - está ocupada por 
outro e que nós, nós mesmos (seja lá o que 
isso signifique), é que somos os invasores. 
Nossa solidão mais radical faz-se da matéria 
insólita desse convívio. E o tema por 
excelência da viagem é essa fratura, que é 
limite - assim como o outro é a figura da 
própria finitude. O sentimento que 
testemunha o acesso à mortalidade é a 
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desolação e, logo, o deslumbramento pela 
recomposição do que, no fundo, se racha, 
mas, quando emerge, une-se sob a forma da 
unidade de uma consciência. A viagem é, 
pois, situação-limite. Jogo, até, por que não?, 
estendendo o espectro de sua significação. 
Brincadeira, curtição, lazer: não. 
Definitivamente, não é disso que, nesses 
rituais, se trata. Restou-me a certeza de que 
eu não saberia dizê-lo sem reificar a 
sacralidade com que se concebe a si própria 
a perspectiva dos adeptos. Eu sabia que não 
poderia ser enfático o suficiente e, ao mesmo . 
tempo, descritivo, sobriamente interpretativo. 
Falar dessa experiência é torná-la objeto, o 
que significa dotá-la da unidade e do sentido 
aos quais ela resiste, a ponto de fazer desta 
resistência sua substância. Meu ceticismo, 
como se vê, justificava-se; e, agora, parece 
comprovar-se correto. 

Wagner na eletrola 

Não apenas a memória que ora me guia, 
também aquela despertada e embaralhada 
pelo chá: são ondas - vagas do mesmo mar 
revolto. O mesmo mar rotineiro, mas na 
rotina recluso. Como esquecer esse 
acontecimento 'na história de minhas retinas 
tão fatigadas'? Ainda que não seja uma 
pedra no meio do caminho, nem eu um 
poeta. Na rotina, esse desfiladeiro, seus 
gritos, assombros e carnavais montam 
sonhos e devaneios. Ali, a cena invertia-se : 
minha vigília, minha sobriedade, comigo, 
éramos a tela; não mais, nem em aparência, 
eu era o senhor de meu prórpio enredo; no 
máximo, o cenário, o palco: interiores. 
Eventualmente, portanto, apenas 
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eventualmente, a memória lembrava-se de 
mim. Jatos de imagem, quase-ações, pausas 
súbitas, retroações. Minha formação 
materialista repetia: que coisa, a mente! E 
parecia compreender com toda a clareza o 
fulcro da experiência mística associada à 
ingestão da ayahuasca: quem ousasse, por 
um instante, duvidar, ver-se-ia tragado, 
imediatamente, pela trama espiritualista. 
Estaria ali, presente- poder-se-ia sentir o 
hálito quente de sua presença -, o Senhor de 
todos os enredos, o Sujeito fugidio que 
detém o fio do sentido sob o que, na vida, é 
labirinto e caos. Bastaria invocá-lo. Afinal, a 
experiência de descobrir-se menor do que si 
mesmo assimila-se como a descoberta de 
que se é menor - essa vivência exige um 
complemento; clama pelo maior; invoca, 
quase naturalmente, o Pai. 

'Eu: suprema ousadia' 

Importante, decisivo, é o seguinte: tudo, todos 
os insights, cada movimento interno dessa 
ginástica da mente (autônomo alongamento 
do espírito), todas as percepções eram 
acompanhadas de uma overdose emocional. 
Talvez não fosse exagero dizer: eram 
emoções estendendo-se, comprimindo-se, 
metamorfoseando-se em cadeia. Um plano 
inclinado sensível, mas surdo e solitário -às 
vezes, rolling stones. É verdade que a 
máquina mental range; produz reverberações. 
Nada, além dos ecos mentais e das palavras 
distantes dos oradores (na UDV); nada mais 
soava, na sala imensa e quieta. Essa quietude 
atraiu outra pausa; um momento de paz 
profunda. Silêncio. Fui devolvido a uma 
solidão crepuscular. 



Mil metais; a explosão de todos os fogos: 
Valquírias delirantes, um tropel de 
amazonas. Artilharia sinfónica e todas as 
cores. Wagner. Os sacerdotes acionaram 
uma aparelhagem poderosíssima, foi o que, 
aos poucos, retomando fôlego, deduzi. De 
fato, girava o prato de uma eletrola, com 
pérolas do cancionário sertanejo e um ou 
outro Roberto Carlos. Por um momento, 
freqüentei a natureza da música. 

O nervo exposto à eletricldade do mundo 

Me passava pela cabeça, quando vinha à 
tona, a incrível propriedade de dizer ·eu·. 
Tinha ganas de erguer um monumento a 
essa estranha descoberta, que me parecia, 
então, impressionante e definitiva. "Eu": que 
descalabro, que absurdo, que inexcedível 
desatino. Mesmo quando recolhido ao papel 
modesto de coadjuvante do verbo, o 
pronome, dito, pressuposto, pronunciado ou 
anunciado, assim, sem mais, sugere a 
desmedida ambição de ser, erguendo-se 
pelas próprias forças do nada. Quem poderia 
assim parir-se e confundir-se com o próprio 
umbigo, desligado, uno, só? A origem é o 
malogro da autonomia. Autonomia que nome 
e pronome fetichizam, testemunhando, 
simultânea e paradoxalmente, sua falsidade : 
se não cabemos inteiramente em nomes e 
pronomes, é porque somos maiores e 
menores do que nós mesmos. Sabermo-nos 
diferentes da linguagem corresponde a 
descobrir-nos acompanhados pelo outro, que 
somos nós, em nossa solidão subjetiva; 
corresponde a viver o desgarrar da 
coisa-mente. Da autonomia do ego 
consciente individual passamos à autonomia 
dos processos mentais, relativamente aos 

desígnios da razão e da vontade. O discurso 
que mirava a emancipação do sujeito termina 
por colher sua dependência a dinâmicas que 
o ultrapassam ao mesmo movimento em que 
o constituem. Eis o que me pareceu, em 
resumo, a lição do Daime e do "vegetal 
sagrado": a redução ontológica que os 
neófitos experimentam na etapa liminar dos 
rituais de passagem - e sobre a qual já 
escreveram os antropólogos, 
destacadamente Victor Turner- propicia o 
acesso a uma sabedoria tão elementar 
quanto iluminadora a respeito da condição 
humana. O sofrimento e a angústia de 
sentir-se jogado, ao invés de jogador 
(especialmente quando o jogo focalizado é 
intra-subjetivo), revela a finitude humana, 
expressão maior e sintética de nossa 
fragilidade, da debi lidade de nosso corpo, da 
precariedade de nosso poder sobre o 
destino. O chá sagrado do Daime, o vegetal 
santo da UDV, assim como outros recursos 
rel igiosos, psicológicos, culturais, ritualizados 
mundo afora, instruem-r.os, rápida e 
eficientemente, que a hybris é o pecado 
original. Como nos ensinara a tradição 
judaico-cristã. 
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Para os adeptos, sofrimento é purgação do 
mal e das culpas. A "peia da borracheira· é 
educação pela pedra, sob a forma de 
purificação. A dor autojustifica-se e, vista por 
este ângulo, a posteriori, é um peso a menos 
a suportar, um fardo de que se libertou. Mas 
a liberdade suprema do mais oneroso dos 
pesos parece depender da coragem de 
atar-se ao mastro para não sucumbir à 
sedução irresistível de dizer, repetir, insistir, 
ousar pensar-se como: eu. As sereias que 
eternamente retornam à inesgotável odisséia 



humana para encantar e destruir são 
figurações deste eu-desmedida, eu-suporte 
do mundo, suporte do cosmos e de cada um 
de nós. O sacrifício da onipotência faz-se, na 
raiz, oferecendo orgulho e pretenso poder, 
de agir e conceber, no holocausto subjetivo, 
erguido sob a luz - que arde e cega - do 
delírio. É o que deduzo de minha própria 
sensação: afinal, se eu podia, sem recorrer à 
linguagem religiosa e sem experimentar o 
êxtase místico, vislumbrar a finitude traída 
pela fetichização do ego; o que não 
pensariam, da hybris, os místicos, 
encantados pela emoção do 
ultrapassamento? A dedução confirma-se por 
depoimentos. Não tenho dúvida: um dos 
fundamentos da fé religiosa, ao menos 
nesses grupos, é a vivência e o 
recOnhecimento da necesidade do 
deslocamento desse eu-medida, eu-suporte, 
que lhes aparece, portanto, como 
eu-desmedida. Somente a partir desse 
desvio egológico, tematizado e dramatizado 
no teatro interior, sobrevém o deslocamento 
da razão e de seus cânones, em benefício da 
afirmação mais ampla e autolegitimada das 
crenças. A razão não é o primeiro alvo das 
críticas ou dos ataques dos adeptos dessas 
formas de religiosidade, a que me refiro. Ela 
se converte em alvo enquanto tributária do 
egocentrismo combatido. De que razão se 
trata? Como os fiéis dessas doutrinas a 
definem? Essas são questões interessantes 
e importantes, que prefiro evitar, nesse 
momento. Se posso prosseguir sem tomar 
esse atalho, prefiro impedir que a ordem 
usual das indagações técnicas afete a 
simplicidade dessa breve descrição de 
paisagens mentais. Basta saber que a razão 
não é a voz do Pai, nem a natureza sua 
tradução. É outra a teologia do vegetal. 
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Paisagens mentais 

O sabor amargo da ayahuasca, como um 
travo de terrra úmida e densa, depois do 
estalo, provoca uma incisão profunda nisto 
que chamam self e expõe o nervo da 
sensibilidade à eletricidade do mundo, como 
você, a esta altura, já se deu conta. O que 
você não sabe, se nunca andou perto das 
paragens de que falo, é o que omiti, por 
gentileza à sua cordatà atenção e por 
respeito à sua paciência. Talvez por um certo 
pudor literário. Sim, você compreenderá que 
não seria leal com sua disposição de 
acompanhar-me simplesmente ignorar o que 
me custa dizer em bom português. E, neste 
caso, não há alternativa à crueza, caro leitor: 
como metaforizar as convulsões de 
estômago e intestino, e suas previsíveis, mas 
não menos dolorosas, conseqüências? Não, 
meu amigo, essa mácula rude em cenas que 
lhe soam elevadas retrata parte essencial 
das contorções do espírito. Não posso 
omiti-las, se quero cumprir minha tarefa com 
a dignidade possível. As divagações quase 
metafísicas retiram sua força de 
contrapartidas emocionais e também 
corporais, fisiológicas. A intensidade da 
angústia, do pânico ou do abandono, 
percorre o corpo ; são movimentos de órgãos, 
interfere em seu instável equilíbrio e 
determina o mal-estar dos excessos, 
contrações e vómitos. 

Quantas vezes, vomitando ao lado de um 
desconhecido ou de uma desconhecida, 
senti cair o que, então, parecia-me a última 
resistência do orgulho e da vaidade. E, talvez 
estranhamente, este sentimento era positivo ; 
não me enchia de vergonha, mas do 



comovido reconhecimento de uma comunhão 
que advinha de nossa comum indigência 
física. O coração parecia encher-se de 
alegria e os olhos de um brilho impróprio, 
numa exaltação à fraternidade descoberta 
sob andrajos, entre espasmos e 
prefigurações da morte. O corpo e sua 
miséria determinam a finitude e 
circunscrevem os limites dessa coisa-mente. 
O espírito vem render-se à poça de saliva 
pútrida. E há beleza nessse quadro, meu 
amigo. 

lnconclusao 

Etnografia, por sua composição etimológica, 
é palavra inadequada para designar o que, 
na prática antropológica, todavia, designa: 
descrição da vida comum de grupos sociais 
ou de alguns aspectos de sua experiência. 
Aprendemos, os antropólogos, que esta 
descrição deve obedecer algumas regras 
básicas e que, da proficiência do profissional 
que vai ao campo observar, de sua atenção 
acurada e tecnicamente orientada 
dependerão a confiabilidade, a amplitude e a 
profundidade dos resultados obtidos (sua 
densidade, como diria Clitford Geertz). 

Seria possível escrever a etnografia de 
paisagens mentais? Que recursos haveria, 
nesse caso, além das analogias e puzzles 
metafóricos que a linguagem autoriza, ainda 
que, freqüentemente, para o rubor casmurro 
dos que se esquecem do papel constitutivo 
do discurso em nossas ciências? É possível 
aproximar-se compreensivamente de 
universo tão próximo e tão estranho, sem 
indicações etnográficas tradicionais, evitadas 
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até mesmo em respeito à discrição requerida 
ao pesquisador? Descrição pode casar-se 
com discrição? Uma paisagem humana 
descrita é sempre já uma interpretação. Pois 
bem, qual o estatuto de uma interpretação 
que se rende à soberania de uma descrição 
que, entretanto, trai, por sua especificidade, 
qualquer pretensão mimética? 

Divido com você essas interrogações, à 
guisa de inconclusão. 

Os homens respiram a atmosfera rarefeita da 
transcendência no despacho da esquina, no 
êxtase do músico, no transbordamento do 
poeta, nas trips profanas do bas-fond e em 
tantas outras viagens que atravessam os 
poros da ·modernidade desencantada". Essa 
pseudo-antropologia de interiores é minha 
cota nos projetas correntes, que buscam 
embaralhar as divisões cômodas dos 
condottieri, os quais julgam saber para onde 
aponta a seta do futuro. Será moderno o 
convívio com a diáspora subjetiva, em suas 
múltiplas formas de manifestação? 

• Este ensaio foi produzido no contexto da pesquisa 
sobre "Nova Consciência Religiosa", realizada no \SER, 
com o apoio da FINEP. Agradeço as sugestões sempre 
profundas e esclarecedoras de José Augusto Pádua e 
de meu companheiro de pesquisa, Carlos Mello. As 
experiências que propiciaram a redação deste texto não 
teriam sido possíveis sem a acolhida generosa e a boa 
vontade dos grupos religiosos visitados. Espero que o 
presente trabalho colabore para o desenvolvimento do 
diálogo cultural, que resguarda as dif~renças , a 
liberdade de culto e o mútuo respeito democrático. 



NOTA 

1. O chá do Santo Dai me é a ayahuasca, muito 
conhecida na região amazõnica, particularmente no 
Acre, e utilizada, com modificações, em rituais religiosos 
diversos, sob diferentes orientações doutrinárias, entre 
elas a da União do Vegetal, UDV. 
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Cultura: a concretização dos desejos 

FREI PAULO CEZAR BOTAS 

A década de 60 foi pródiga em concepções 
de cultura revolucionária, de arte 
revolucionária e de apaixonantes e 
arroubados engajamentos da classe 
estudantil em programas de propaganda e 
agitação. Uma catequese redentora que 
pregava uma arte de libertação tanto do 
artista como do povo. 

Uma missão desenvolvia-se em três níveis: a 
de dar consciência ao povo-massa; a de 
organizar intelectuais e artistas em torno da 
"arte popular revolucionária" e organizar os 
estudantes em torno da UNE. Eram os 
tempos do CPC (Centro Popular de Cultura) 
que se autodefinia como ·o órgão cultural do 
povo•. 

A política era a fonte da arte. Estetizava-se a 
política em vez de se politizar a arte. Uma 
arte de estereótipos era criada. Ao invés de 
se trabalhar com o novo utilizava-se do 
usado dando-lhe outro conteúdo. Atrelava-se 
a questão cultural à luta política, 
reduzindo-se a grandeza da luta ideológica. 

Era a construção de um projeto nacionalista, 
que tinha no horizonte a modernização do 
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capitalismo no Brasil , com a união dos 
patrões ~acionais + trabalhadores+ 
intelectuais, estes últimos autodenominados 
de luz das massas. 

A arte revolucionária se definia como o 
desvendamento do mundo objetivo para o 
homem do povo, pela investigação e análise. 
Era necessário entender a realidade e 
munir-se de sentimento revolucionário. Era a 
poética da miséria como retórica. 

Os segmentos sociais eram simploriamente 
divididos em massa, "com pouca ou 
nenhuma consciência de seus próprios 
interesses", e, vanguarda, "os intelectuais 
progressistas e revolucionários, parte do 
povo, enérgicos e vibrantes, da classe 
média". 

A prática destes intelectuais era 
desenvolvida através de peças de teatro, 
cursos de filosofia, filmes, músicas, shows, 
discos, livros etc. 

É vital salientarmos que o caráter lúdico era 
insignificante para o CPC. O importante era a 
tomada de consciência pelo desprazer. 



A palavra de ordem era mobilizar pela 
culpabilidade. 

• ... tínhamos a ilusão, na época, de que 
poderíamos entrar facilmente em contato 
com o povo, mas a decepção foi terrível. ( ... ) 
a ausência dos operários nos locais onde 
supúnhamos que eles deveriam estar: os 
sindicatos. Montamos muitos espetáculos em 
sindicatos mas não aparecia ninguém para 
assisti-los. 

Assim, a dificuldade não estava em montar 
espetáculos que pudessem ser levados à 
massa: a dificuldade estava em entrar em 
contato com o povo, uma vez que não 
existiam estruturas de conexão entre o 
grosso da população e os grupos culturais 
politizados que queriam sair fora dos 
circuitos elitistas·. ' 

Toda uma prática montada na lógica do 
sacrifício e da abnegação. O conscientizador 
do CPC era um solitário dedicado: nem 
massa, nem povo, nem elite dirigente. 
Apenas uma vanguarda autonomeada sob o 
impulso do seu voluntarismo. 

Na verdade, este clima todo era próprio do 
período, pois o voluntarismo reinante e o 
espírito de sacrifício pessoal - para o avanço 
da luta política - reinaram até o final da 
guerrilha urbana, no início dos anos 70. 
Quanto maior o sacrifício pessoal, tanto 
maior a eficácia no processo de 
transformação social. 

Uma visão dic9tomizada e maniqueísta do 
processo social se efetivava: de um lado, a 
classe dominante, os tubarões; de outro lado, 
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os dominados, os peixinhos. Os que estavam 
ao lado do povo, sendo a sua vanguarda 
mais pura, e os que iutavam contra os 
interesses desta mesma vanguarda que se 
identificava com os interesses do povo, 
interesses estes que nem mesmo o povo, do 
qual falavam, tinha profunda convicção e 
ciência. Essa dicotomia se evidenciava no 
universo cultural - ainda pensado como arte -
entre a cultura erudita e a cultura popular. 
Essa concepção equivocada, até os dias de 
hoje, visualiza um antagonismo irredutível 
entre a cultura do povo e a cultura erudita. 
Elas não são absolutamente excludentes. 
Existe, sim, uma cultura popular- cotidiana -, 
com sua rede de símbolos e significados, 
que tem. possibilitado uma troca permanente 
na luta ideológica e cultural destes anos 
todos. Existe também uma cultura expressa 
como arte universal - nO mundo da música, 
do cinema, das artes cênicas, das artes 
plásticas e da literatura -que deve ser 
democratizada e ter garantido seu acesso à 
maioria da população. 

Trata-se de uma luta para que nenhum 
cidadão seja discriminado de sua garantia e 
de seu direito de ter acesso aos bens 
culturais desenvolvidos pela civilização. Não 
podemos, em nome de nada, querer 
aprisionar o popular nos limites da cultura 
produzida pelo próprio povo, considerando 
as condições que lhe são impostas pela 
exploração e pela miséria. 

A cultura da resistência é também uma 
cultura da denúncia. Por não ter garantido o 
seu acesso à somatória de informações 
culturais, a cultura vista - pelos olhos do 
intelectual -como alternativa é uma forma 



gritante de denúncia social e política. Ela é 
uma denúncia da imposição freqüente de 
padrões e valores, homogeneizados, seja 
pelas políticas de cultura oficiais, seja pelos 
clichês televisivos introjetados 24 horas por 
dia, procurando manipular condutas e 
comportamentos. 

Acreditar que a cultura é uma rede de 
símbolos e significados que possibilitam o 
dinamismo da vida social é reconhecer a 
pluralidade cultural e a diversidade das suas 
expressões cotidianas, seja como saber
qualidade de vida, tecnologia, estratégias de 
sobrevivência-, seja como a elaboração 
artística - não interessando o seu valor 
estético - das formas como são expressos 
seus anseios, sonhos e utopias. 

·se, para uma elite, criação significa 
produção de caráter estético, ligada 
posteriormente a um património, para a 
massa de homens e mulheres de todos os 
tempos, ela é o domínio de uma vida 
cotidiana, orientada para o futuro, conquista 
sempre necessária e sempre 
recomendada." 2 

Cultura: o movimento do riso 

Nesta reflexão sobre a cultura como 
elemento de transformação social, gostaria 
de enfocar uma questão sempre 
escamoteada no seu valor de luta ideológica 
e política: o riso, a irreverência, como base 
dos sonhos, desejos e utopias. 

Sempre existiu um preconceito em relação 
às pessoas irreverentes. Considerando o 

mundo sisudo do homem produzido pelo 
sistema capitalista, onde seriedade é sinal de 
competência e honestidade e descontraç~o e 
alegria são sinais de irresponsabilidade, 
podemos avaliar o quanto nossos 
movimentos culturais têm pago o preço pela 
falta de sensibilidade das suas lideranças, 
que tentam, a todo custo, politizar com 
seriedade aquilo que é politicamente 
vivenciado, nas alegrias e festas das 
comunidades. 

Nestes últimos anos, os crimes dos 
colarinhos brancos têm mostrado a 
corrupção revestida de mesuras e gestos 
polidos de muitos homens sérios e 
compenetrados, na manutenção das suas 
relações de poder e dominação. 

Quando a cidade medieval realizava a sua 
festa da colheita era porque o excedente era 
repartido entre todos os que trabalharam na 
sua realização. Na festa, a crítica politicá, 
social religiosa era feita publicamente 
através de farsas e pantomimas, no uso de 
máscaras e disfarces que caricaturavam o 
poder local. 
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Quando nas cidades pré-capitalistas se 
iniciou o processo de acumulação, o 
excedente não era mais repartido em festas, 
mas servia como mercadoria para o negócio 
entre as cidades. E negócio vem de negação 
do ócio. Negação da festa. E negar a festa é 
reprimir a crítica social, porque é através dela 
que todos os poderes são colocados na sua 
verdadeira dimensão de dominação. Não há 
nada mais destruidor da seriedade do poder 
do que a crítica irreverente e festiva. 
Não é à toa que as ditaduras proíbem 



sempre os teatros, as músicas, as danças e 
os disfarces de carnaval que desrespeitem a 
moral, a família, a religiao, o Estado e o 
poder militar. 

Os artesanatos estao plenos de fradinhos 
que escondem o órgao sexual avantajado 
debaixo das batinas, noivinhas que trazem 
bebês na barriga, quepes militares 
transformados em penicos, ou de tartarugas 
sendo cobertas pelos tartarugas etc. 

As músicas mais cantadas nas rodas 
populares sao as canções obscenas e 
ambíguas. E as piadas de padres, freiras, 
milicos, professores sao muito mais contadas 
do que as do papagaio do português. 

Quem nao se lembra das piadas que 
apresentavam Costa e Silva como burro? 
Mas também quem nao se lembra de quando 
um artista foi preso porque perguntou no seu 
show. "Qual o tamanho de um burro?" e 
respondeu: "Mede-se (Médici) de cima 
abaixo!" 

No auge do regime mili tar, a piada mais 
irreverente era a do concurso para o símbolo 
do Exército brasileiro. E ganhara a lagosta: 
era casca grossa, vivia nas costas do Brasil e 
tinha merda na cabeça. 

Acampanha do "Brasil, ame-o ou deixe-o·, 
"Ninguém segura este país" etc. foi 
aniquilada pelo semanário Pasquim. 

Num colégio em Curitiba um aluno do 
segundo grau foi levado para o DOPS 
porque na aula de Moral e Cívica escrevera 
na redaçao : "Brasil, conte comigo!", os 
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números em seqüência 1, 2, 3, 4, 5 ..... até 
245, quando terminava a página. 

Nada pode conter a irreverência popular 
como forma mais perfeita de resistência ao 
poder e à repressao. Nada pode conter o 
humor popular quando as pessoas sérias 
tentam lhes mostrar um mundo sério, bem 
construído e sem possibilidade de sonhos. 

É na festa popular que todo o processo de 
resistência cultural dos anos 70 foi montado 
para fazer frente à campanha de 
folclorização uniforme montada pelo 
Ministério da Educação do governo militar. 
Foi na recuperaçao das danças locais, das 
festas de padroeiro que, de novo, as pessoas 
perdera·m o medo de se reunir e 
recomeçaram o seu aprendizado de 
mobilização e organizaçao popular. Pois na 
festa nada impele à fuga, ninguém ameaça. 
A vida e o prazer estao assegurados 
enquanto durar a festa. As proibições sao 
suspensas e a atmosfera é de distensao e 
não de descarga. Não existe nenhuma meta 
além da própria festa e ela foi conseguida. A 
densidade é grande e a igualdade dá-se pela 
alegria. Como diz Canetti: "Uma festa 
provoca a outra e pela densidade de objetos 
e de homens multiplica-se a vida."3 

Quando se descobre, no Nome da Rosa, que 
o livro proibido era o Tratado sobre o Riso, 
entende-se o porquê das litanias clericais 
montadas na dor e no roxo da Paixao. O riso 
libera o povo do medo. Quem ri do poder é 
capaz de enfrentá-lo. 

·o riso é a fraqueza, a corrupçao, a insipidez 
de nossa carne. É o folguedo para o 



camponês, a licença para o embriagado, 
mesmo a Igreja em sua sabedoria concedeu 
um momento da festa, do carnaval, da feira, 
essa ejaculação diurna que descarrega os 
humores e retém outros desejos e 
ambiçOes.·• 

Nada mais contido nos estados autoritários 
que o movimento do desejo que cria novos 
mundos e desenha novas utopias. Nada 
mais revolucionário do que a capacidade de 
rir e de acrescentar um pouco de graça e 
humor no cotidiano do mundo. O 
pensamento ortodoxo é o pensamento sério, 
em nome do qual todas as atrocidades sao 
cometidas. O revolucionário que é incapaz 
de rir do fracasso na conquista de suas 
utopias será o futuro ditador que massacrará 
o direito que as pessoas têm à irreverência e 
a sonhar seus desejos. 

Uma ação cultural que garanta ao cidadao 
exprimir sua crítica social, suas alegrias e 
que lhes possibilite transar com os seus 
desejos é uma açao cultural que, 
democraticamente, abre espaços onde todas 
as manifestações culturais e artísticas 
possam acontecer. O mundo é feito de 
coisas produzidas socialmente e é por isso 
mesmo que podem ser produzidas de 
maneira diferente. Esta é a descoberta mais 
profunda da liberdade do homem e da 
mulher de criar novas relações e novos 
mundos. 

Nesta perspectiva, cultura é muito mais que 
a visão estereotipada de arte que se vende a 
torto e a direito. Mesmo na divulgaçao da Lei 
Samey este equívoco é televisível em todo 
Brasil. "Promover cultura agora é lei" e lá 

aparecem os grandes artistas de cinema, de 
dança, de teatro, mais uma vez se 
confundindo com a cultura brasileira. "Parte 
do seu imposto poderá ser aplicado em 
produção cultural.· E produção cultural, 
entenda-se, eventos de arte. 

Apesar de tudo, a cultura cotidiana do riso e 
da utopia cresce nao se sabe como, cresce 
sem apoio do Estado e da Igreja, cresce 
apesar de toda a máquina estatal e clerical. 
O riso faz parte do movimento do espírito e 
do espírito de liberdade. Muito mais que 
mera reposiçao da força de trabalho, o lazer 
e o lúdico sao um direito de vida e de 
coexistência da humanidade. 

Cultura: faz-se o desejo desejando 

Uma cultura de resistência e/ou de 
transformaçao social é produzida, no 
dia-a-dia, na construçao dos nossos desejos, 
anseios e utopias coletivas. Garantir ao povo 
o seu direito de criticar é garantir o seu 
direito de rir, aqui e agora, de todas as 
formulações e soluções tecnocratas que lhes 
'têm sido apresentadas nestes bons últimos 
anos. 
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Nada escapa da corrosão do riso. E não 
podemos confundir riso com escárnio. 
Escárnio têm os que se abarrotam de favores 
e desmandos. Escárnio têm os que sonegam 
a informaçao para o conhecimento da 
populaçao. Escárnio têm os que, velando a 
corrupçao, afirmam que a qualidade do meio 
ambiente está garantida no meio de tantos 
césios. Escárnio têm os que reduzem a AIOS 
às questões sexuais e nao ao comércio 



criminoso de sangue realizado por tantos 
doutores protegidos por tantos outros 
criminosos. 

Não podemos confundir irreverência com 
sarcasmo. Sarcasmo têm os que, iludindo a 
população, fazem seus jogos e alianças para 
garantir seus poderes e privilégios. Sarcasmo 
têm os que permitem a exploraçao da 
religiosidade popular alimentando evasões 
místicas e vazias de conteúdo crítico. 

A cultura da resistência - feita de riso e de 
desejos -é diretamente proporcional à 
cultura da opressão - feita de escárnio e 
sarcasmos. 

É necessário rir, aqui e agora, alimentando 
nos5as utopias e lutando para um mundo de 
lazer e de festa. De gozos e alegrias. Para 
que possamos rir juntos com os que virão 
após a nossa luta e resistência. 

Valorizar a nossa cultura é saber rir dos que 
procuram nos oprimir e impor valores sérios 
e sisudos. É compreender que tudo está em 
toda parte, ao alcance dos nossos desejos 
coletivos de criar uma nova sociedade onde 
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habite um novo homem e uma nova mulher e 
onde serão gerados novos filhos. Gerados 
para a vida, para a alegria, para o gozo, para 
o trabalho vingado em festa, ócio e 
contemplaçao. 

"Nada está separado de nada e o que 
nao compreenderes em tua própria 
cultura nao compreenderás em parte 
alguma." 5 

Curitiba, fevereiro 88. 

NOTAS 
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O filho do embaixador 

Pe. MAREK STAROWIEYSKI 

Sua mae queria que ele fosse menina. Seu 
nome: Pier Giorgio. Seu pai, Alfredo, estudou 
direito em Turim e Heidelberg. Aguardava-o 
uma carreira promissora, mas ele preferiu 
dedicar-se à política. Foi senador da 
República e depois embaixador da ltalia em 
Berlim. Ateísta, mas de atitudes liberais, 
tratava a religião com respeito. A mãe de 
Pier Giorgio, Adelaide, era pintora de 
renome, discípula de Falchetti, e, embora se 
considerasse deísta, era anticlericaL Pai e 
mãe viviam em permanente conflito, num 
relacionamento tenso, beirando sempre a 
separação. Ainda muito criança, Pier Giorgio 
ganhou uma irma, Luciana. Amavam-se 
muito. Os dois eram inseparáveis. 

Ambos receberam uma educação espartana. 
Nada de carinho. Banho, só frio. Uma higiene 
rígida, nenhum lanche entre as refeições e 
nenhuma brincadeira com outras crianças de 
sua idade. 

As aulas de religião eram dadas em casa por 
um monge, mas eram tão monótonas e cheias 
de circunlóquios que só depois de muito insistir 
o bom monge começava a falar de Jesus ... 

No colégio, Pier Giorgio foi um fracasso, e 
um belo dia deram -lhe o apelido de burrinho 
(ii mio buon stupidone) . Todavia, era mais 
falta de aptidão do que de inteligência 
propriamente dita, pois era difícil negar 
inteligência a alguém que apreciava Dante (e 
o citava de cor), que recitava Foscolo, 
Leonardo e Virgílio, que lia Goethe e Heine 
no original e que buscava aprofundar-se nas 
obras de Savanarol, Sto. Tomás e Karl Marx. 
Gostava também muito das artes e durante 
suas viagens visitava in(Jmeros museus. 
Mas, para os pais, continuava sendo um 
tapado. Sofria com tudo isso, mas, por ser de 
natureza alegre, extremamente popular entre 

· os jovens e contar piadas era expulso, vez 
por outra, da sala de aula. 
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Quando, depois da Primeira Comunhao, 
expressa o desejo de comungar diariamente, 
sua mãe apavorada vai correndo reclamar 
com o diretor do colégio. Três dias dura esse 
embate com sua mãe. O quarto dia ele entra 
radiante no gabinete do diretor: "Ela deixou!" 
Em seguida, é a vez do pai ficar apavorado. 
Encontra Pier Giorgio dormindo, segurando o 
terço. Fica consternado. ·o que vocês 
fizeram com meu filho?" 



Em Pollone, residência de verão dos 
Frassati, corre toda manhã para o santuário 
de Orope, distante 40 minutos. Pier Giorgio 
tem sono pesado, então quem o acorda é o 
jardineiro (agnóstico!), puxando pela janela 
do quarto uma corda amarrada no pé do 
jovem. Mas, este está sempre pontualmente 
de volta para o café da manhã. 

Quando uma freira, supondo que Pier Giorgio 
tivesse vocação para o sacerdócio, 
perguntou a Adelaide Frassati se ela gostaria . 
de ter um filho padre, a mãe explode: "Melhor 
seria ele terminar os estudos e morrer em 
seguida!" O que é isso? Não apenas um filho 
tapado, mas ainda por cima um carola? 

Pier Giorgio pertence à Federação dos 
Estudantes Católicos (FUCI) e não esconde 
a cruz que carrega no peito, embora por isso 
possa ser ridicularizado ou até mesmo 
espancado. É a era do fanatismo leigo (laico) 
na Itália do início deste século. Acontecia, às 
vezes, de um trem não sair da estação 
enquanto nele estivesse um sacerdote 
católico. A atitude corajosa, alegre e tranqüila 
de Pier Giorgio contagia os demais 
estudantes, um tanto amedrontados com o 
clima hostil que prevalecia nas 
universidades. Quando os estudantes do 
círculo de Giordano Bruno, indignados com 
um aviso no quadro da FUCI pedindo 
orações, decidem arrancá-lo, Pier Giorgio 
acorre em sua defesa e sai espancado pela 
multidão, mas com uma vitória moral: 
debaixo do braço segura firme o quadro de 
avisos reconquistado. Não faltaram outras 
ocasiões em que ele defendeu publicamente 
sua fé e apanhou por isso. 
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Filho de um rico liberal, proprietário do La 
Stampa, entra para o Círculo de Estudantes 
de Turim Cesare Balbo e se coloca 
politicamente à sua esquerda. Ele 
compreendeu que não bastavam suas 
orações notumas, sua participação em 
movimentos marianos ou da Terceira Ordem 
Dominicana. Nem mesmo sua corajosa e 
arriscada defesa da fé. Sentiu necessidade 
de um outro testemunho. Do testemunho do 
amor. Percebe a grande miséria do 
proletariado de Turim. Entra para as 
Conferênciaas de São Vicente e vai para os 
subúrbios. Trabalha intensamente. Procura 
angariar fundos. Mendiga em frente das 
igrejas e nos trens. Faz isso toda sexta-feira: 
arruma empregos, organiza ajuda ao menor 
abandonado, leva mantimentos para os 
doentes e inválidos. Ajuda materialmente, 
mas, ao mesmo tempo, anima, encoraja e 
converte à fé e à esperança. Quando lhe 
perguntam como ele consegue entrar 
naqueles antros fétidos, responde com 
simplicidade: é lá que encontra Cristo. 
Encontra-O, diariamente, na Comunhão e 
nos pobres. Tudo isso ele faz em segredo. 
Os pais não sabem de nada. Não sabem, 
porque pouco se ocupam com a sua vida e 
também porque já estão acostumados com a 
sua independência. Eles não conhecem seu 
filho, e tampouco as pessoas que ele ajuda. 

Essa ajuda agora já faz parte da vida de Pier 
Giorgio. Quando o seu pai é nomeado 
embaixador da Itália em Berlim, Pier Giorgio 
também procura os pobres e lhes leva 
comida da Embaixada, distribui dinheiro e as 
flores usadas na decoração dos salões 
enfeitam, em seguida, os caixões dos 



indigentes. Um belo dia, seu pai lhe dá uma 
bronca porque, com um frio de -20, aparece 
na Embaixada sem casaco, que tinha dado a 
alguém no caminho. 

Todavia, ele sabe que a solidariedade 
humana não é suficiente, é preciso mudar as 
estruturas injustas e, por isso, entra para o 
Partido Popular Cristão, fundado por Don 
Sturzo. É a época, também, do surgimento 
do facismo. Ele vive então um drama agudo: 
vê companheiros do seu partido aceitando 
cargos no governo de Mussolini. Critica-os 
asperamente. Chama-os de oportunistas. 
Rompe com eles. Compreendeu melhor do 
que muitos estadistas o que representava o 
novo sistema. Pelo menos uma vez o seu 
ponto de vista coincide com o do pai. Com a 
chegada de Mussolini ao poder, Alfredo 
Frassati abre mão do seu cargo de 
embaixador. Pier Giorgio chama o fascismo 
de escândalo, doença e peste e apelida a 
Itália de Mussolini (citando Dante) de bordel 
ou prostituta. Quando os facistas decidem 
invadir a casa do embaixador, Pier Giorgio 
derruba o primeiro invasor com poucos 
golpes e os outros fogem amedrontados. 

Ao mesmo tempo, dedica-se aos estudos. 
Nas folgas, escapa para as montanhas. 
Participa de excursões, coleciona minerais, 
insetos, flores. Ama as montanhas. Ali ele 
respira fundo, vive plenamente sua fé. Passa 
as noites em abrigos rústicos ou então 
pernoita na neve mesmo, sempre disposto a 
contar piadas. Mas é exigente quando se 
trata do preceito da missa dominical ou 
quando tem que defender as companheiras 
de excursão. Depois a longa volta no vagão 
de terceira classe ("viajo de terceira porque 

não existe quarta"), sobrecarregado de 
apetrechos, esquis e com cânticos, rezas e 
piadas que compõem um todo harmónico. 
Nessas excursões nasce ·a sociedade dos 
mal-encarados" e a correspondência entre 
eles é cheia de brincadeiras e palhaçadas, 
mas, ao mesmo tempo, vibra co!Tl uma 
amizade pura, alegre e cheia de fé . Numa 
dessas excursões conhece a mal-encarada 
Laura Hidalgo, seu grande e único amor. 
Convida-a para sua casa e observa atento a 
reação de sua mãe. Constata que ela jamais 
aceitaria Laura. Não insiste. Não deixa 
transparecer o seu grande amor por Laura. 
Sabe que os pais estão à beira da 
separação. Depois do casamento de sua 
irmã, só ele sobrou. Sabe que, casando, 
acabaria por destruir o matrimónio dos seus 
pais, que estava por um fio. "Não posso 
construir uma nova família, destruindo outra.' 

Não lhe foi poupado outro sacrifício, quando 
já faltava pouco para a sua morte. Ele tinha 
escolhido a engenharia de minas para poder 
estar mais próximo da classe mais espol iada: 
os mineiros. Dava-se conta de que não tinha 
vocação para o sacerdócio, mas se sentia 
chamado para levar Deus aos trabalhadores. 
Esse ideal de trabalhar com os mineiros lhe 
deu força para continuar os estudos, para 
ele tão penosos. Quando já tinha chegado ao 
final do curso, seu pai lhe exige mais um 
sacrifício: assumir o posto de seu tio no La 
Stampa. O pai não tem coragem de falar com 
Pier Giorgio, então o faz através de um 
amigo. Pier Giorgio aceita, com lágrimas nos 
olhos, vendo nisto mais um dever para com a 
família. É discutível a decisão que toma 
(como foi discutível no caso de Laura), mas 
não se pode negar o seu heroísmo. 
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Mormente se considerarmos que ele, que 
tanto se sacrificou pela família, só recebeu 
dela em troca uma indiferença egoísta. 

A morte chegou de surpresa. No dia 29 de 
abril de 1925 (uma segunda-feira), dia do seu 
onomástico, sentiu-se mal. Estudou com 
dificuldade, passeou com seus amigos e 
voltou para casa de bonde. Em casa, 
ninguém pôde dar-lhe atenção porque sua 
avó estava agonizante. Não ligaram, pois, 
para sua doença, e ele não se queixou. 
Quarta-feira já não conseguia levantar-se. 
Tinha febre e vômitos. Deram-lhe aspirina e 
o médico diagnosticou gripe. Com enorme 
esforço, foi despedir-se de sua avó. Sua mãe 
reclamou que sempre que dele precisavam 
não podiam contar com ele. De noite não 
consegue dormir, então tenta ir até o quarto 
da avó para velar por ela. No meio do 
caminho desaba, está banhado de suor. Na 
quinta, o médico não pode vir e o motorista, 
doente, não pode levá-lo ao consultório. 
Todos estão ocupados com os preparativos 
para o enterro da avó. Sofre em silêncio. 
Pede um cigarro - não lhe dão. Pede sorvete 
-também lhe negam. (Será que alguém vai 
ficar escandalizado porque um candidato aos 
altares, dois dias antes de sua morte, faz tais 
pedidos?). 

Sexta-feira, todos vM a Pollone para o 
enterro da avó. Sua mãe, extenuada com a 
doença da avó, fica em casa e cli~ma o 
médico. O médico faz alguns comentários 
sobre o tempo, mas de repente fica sério. 
Constata que se trata de parilisia 
progressiva. Chama um conselho médicO. O 
pai e a irmã voltam apressados e, 
apavorados, vêem a doença progredir 
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rapidamente. O último recurso é uma vacina 
que só tem em Paris, mas o avião não pode 
decolar por causa de uma tempestade sobre 
os Alpes. Pier Giorgio confessa-se com 
dificuldades e recebe a unção dos enfermos. 
É sexta-feira, dia dos seus pobres. Com 
muito esforço, escreve algumas instruções 
(medicamentos para alguém, um objeto 
empenhado que precisa resgatar, um 
anúncio no La Stampa pedindo ajuda). Os 
médicos e a família se dão conta de que ele 
contraiu essa moléstia visitando os bairros 
mais pobres. 

Suas últimas palavras: 'Deus me perdoará? 
Senhor perdoa!' Morre no dia 4 de julho de 
1925, aos 24 anos de idade. Vestem-no com 
o terno preto, que ele tanto detestava, como 
detestava, também, recepções e ocasiões 
oficiais. Inicia-se a proCisão de pessoas 
diante do esquife. Em seguida, o enterro. Em 
frente da casa dos Frassati reúne-se uma 
multidão. 'Na praça, entre a multidão que se 
comprimia em volta do esquife havia poucos 
grandes, eram, em sua maioria, os pobres de 
Turim, os sem-casa, os abandonados, que 
podem oferecer ao mundo apenas a sua 
fraqueza e a sua miséria', assim escrevia o 
correspondente do La Stampa. Vieram não 
apenas os colegas e amigos, mas multidões 
de miseráveis, que jamais foram vistos 
naquele bairro burguês. O caixão carregado 
por seus colegas atravessa com dificuldade 
aquela massa humana, que chora ou reza o 
terço. 

E, então, os pais de Pier Giorgio constatam , 
estupefatos, que aquele tapado, aquele 
carola e puro louco (i/ puro folie), que os 
decepcionara amargamente, era cercado por 



um amor vibrante, nao apenas dos seus 
colegas, que na sexta-feira passaram horas 
orando por seu restabelecimento, mas por 
uma multidão de desconhecidos que se 
despediam do seu melhor amigo. 

A imprensa italiana escreveu sobre a morte 
deste estudante e os pais de Pier Giorgio 
receberam milhares de cartas de pêsames. 
O patinho feio da família Frassati abriu suas 
asas e, como no conto de Andersen, subiu 
ao céu, já como cisne. Vários historiadores 
pesquisam atualmente a vida do grande 
Alfredo Frassati, alguns conhecem a arte de 
Adelaide, mas a fama do seu filho Pier 
Giorgio aumenta cada vez mais em todos os 
quadrantes. 

Após o decreto sobre as virtudes heróicas, 
foi aberto o caminho para a beatificação de 
Pier Giorgio. A beatificação desse vir laicus, 
cuja grandeza nao consistiu em fazer 
milagres, em sabedoria ou algum fato 
extraordinário, mas, ao contrário, na vida 
ordinária; comum, como a leva cada jovem 
comum. Uma vida, porém, totalmente imersa 
em Deus. Justamente essa vida comum, 
ordinária, deste "jovem das oito 
bem-aventuranças· fala de sua santidade. 

• Resumo de um artigo do Pe. Marek Starowieyski 
publicado no Tygodnik Powszochny, de Cracóvia 
(17/12189) 

• Traduzido e resumido por T. Lychowski 
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A antropologia e o indizível 

MARION AUBRÉE 
Antropóloga (E.H.E.S.S.- Univ. Lyon-11) 

Acabo de descobrir, com grande 
perplexidade, numa nota publicada nas 
Comunicações do /SER, 9(35), 1990, pp. 
77/78, referida a um artigo meu sobre transe 
e assinada pela antropóloga M. de Carvalho 
Soares, que a disciplina científica que 
praticamos, ela e eu, "não consegue falar do 
indizível" . Será que a antropologia tem 
reivindicado em algum momento uma 
vocação anagógica que lançaria ela a 
procura da "suprema Causa", como dizia 
Leibniz? Será que, agora, ela deve pretender 
a interpretação do tão essencialmente 
individual como é a fé de uma pessoa -
qualquer que seja o objeto dessa fé? Da nota 
de M.C.S. se poderia deduzir que sim . Da 
minha formação e prática profissional da 
antropologia se desprende claramente que 
não. 

A fé não é nosso objeto de estudo, rnas os 
efeitos da fé, sim. O que a antropologia pode 
analisar são os comportamentos e atitudes 
socioculturais dos indivíduos que vivenciam 
essa fé e a compartilham com outros, 
formando umas comunidades de crença, 
com práticas específicas. Os diversos grupos 
religiosos, mesmo que se proponham fins 
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transcendentes são, antes de tudo, 
instituições imanentes a uma sociedade ou 
cultura e, portanto, objetos privilegiados dos 
sócio-antropólogos. 

Isso é o tipo de análise que eu fiz no 
mencionado artigo; tal análise desencadeou, 
na época, a reação muito violenta e 
insultante contra mim - coisa que a colega 
neutra não menciona- de C. de Andrade, 
crente pentecostal, concretizada num texto 
publicado no Mensageiro da Paz das 
Assembléias de Deus (nov. 85). A razão da 
ira foi o fato de eu, apesar de enfatizar 
reiteradamente as diferenças entre as duas 
formas, ter concluído que, tanto a possessão 
pelos orixás quanto a inspiração pelo Espírito 
Santo entravam na categoria geral de transe, 
ou seja, implicavam a passagem para um 
estado de consciência distinto do estado 
habitual. Não fiquei surpresa com tal 
recepção por saber, depois de uma longa 
prática delas, que as hierarquias 
pentecostais, na sua maioria, não suportam o 
menor termo de comparação entre os efeitos 
da fé nos crentes e nos afro-brasileiros. Não 
por isso vou deixar de fazer meu trabalho. 



Contrariamente a M.C.S. não sinto nenhuma 
"ferida" nas minhas etnografias nem 
formulações teóricas porque não pretendo 
com elas falar em nome dos crentes dessa 
ou daquela religião, nem emitir não sei qual 
"verdade absoluta" contra eles. Só pretendo 
analisar, a partir da visão peculiar e 
relativizante da disciplina na qual fui formada, 
os efeitos de um dado -a crença em seres 
sobrenaturais - que tem valor quase 
universal e assume um peso especial a nível 
sociocultural, e mesmo económico, na 
sociedade com a qual eu trabalho após doze 
anos, preferencial mas não exclusivamente: 
a sociedade brasileira. 

M.C.S. fala de "rever certas posturas"; bem 
poderiam ser, na minha opinião, aquelas que 
tendem a fazer da análise científica um 
instrumento da fé, porque, mesmo que uma e 
outra coexistam no mesmo indivíduo, elas 
pertencem a esferas diferentes da mente e 

seu portador deveria fazer o possível para 
não misturá-las. Aliás, sobre esse assunto eu 
remeto o leitor à interessante discussão 
desse tema por vários sócio-antropólogos 
brasileiros, publicada no n2 13/1 de Refigi~o 
e Sociedade. 

Frente às críticas de M.C.S., quero deixar 
bem clara minha posição: ainda bem que 
existem, nas nossas sociedades modernas e 
complexas, pessoas que produzem e vivem 
crenças diversas, bem como outras pessoas 
para analisar -de dentro ou de fora dos 
grupos religiosos, mas com os instrumentos 
da análise científica - esse "crer" e seu 
corolário, o "fazer-crer". No dia em que uns 
fizessem desaparecer os outros só ficaria um 
termo: o totalitarismo. Que ele se valha da 
religião ou da ciência sabemos, através de 
experiências recentes ou presentes, o que 
resulta dessa redução unívoca. 

62 



Leituras 

Discernindo os Espíritos. O Desafio do 
Espiritismo e da Religiosidade Afro-Brasileira. 

GLÁUCIA OLIVEIRA DA SILVA 

A verdade de César é de César; a de 
Cristo é do crlstao. 

O livro Discernindo os Espíritos. O Desafio 
do Espiritismo e da Religiosidade 
Afro~Brasileira, de lngo Wulfhorst, pastor da 
Igreja Evangélica de Confissão Luterana no 
Brasil, é uma versão revisada de sua tese de 
doutorado em Ciências da Religião e 
Missiologia na Universidade de Munique em 
1984. A obra apresenta, numa linguagem 
fluente e di reta, reflexões que pretendem 
nortear a prática de "inculturação missionária 
no Brasil". 

Embora o autor anuncie nas primeiras linhas 
que sua metodologia pressupõe um esforço 
de relativização numa análise 
fenomenológica, é importante ressaltar que a 
preocupação central de Wulfhorst é conhecer 
para mudar. Como pastor protest~nte que é, 
intenta a compreensão da religiosidade 
brasileira em suas vertentes kardecista e de 
origem africana para suprir as "deficiências· 
de uma catequese que considera pouco 
eficaz. 

É um estudo rigoroso e profundo. Mesmo 
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objetivando a conversão da realidade sobre a 
qual se volta, demonstra frente à mesma 
uma boa disposição de vê-la sem 
preconceitos e de entender sua lógica. O 
título do livro dá a exala dimensão das duas 
preocupações maiores do autor. Para ele, 
discernir os espíritos tem um duplo sentido: 
mostrar àqueles que se julgam cristãos 
(sobretudo aos seguidores de Allan Kardec e 
umbandistas) o verdadeiro cristianismo, a "fé 
crista• no Evangelho professado por 
Wulfhorst; e também deslindar os fios que 
constroem o chamado "sincretismo religioso 
no Brasil". Essa tentativa de discernir os 
traços oriundos de várias religiões que 
fomentaram o surgimento de outras ditas 
sincréticas é a segunda questão central da 
obra. 

Wulfhorst inicia suas considerações 
criticando a tradicional arrogância das Igrejas 
católica e protestante, cuja postura de 
perseguição ao espiritismo europeu e às 
religiões afro-brasileiras impediu, segundo 
ele, que se percebesse a grande difusão 
desses cultos. Parece que o autor quer com 
este livro incrementar a discussão entre os 
protestantes, uma vez que considera que o 



primeiro passo para o entendimento destas 
formas de religiosidade foi dado pelos 
católicos em 1979, quando a CNBB se reuniu 
em Puebla. 

A análise tanto do kardecismo quanto das 
religiões afro-brasileiras sustenta-se sobre 
dois conceitos básicos: o de 'religião nova', 
cunhado pelas Ciências da Religião, e o de 
'sincretismo'. Sob o termo de 'religião nova' 
o autor inclui as expressões místicas que se 
definem por oposição às 'religiões 
universais', além de apresentarem as 
seguintes características: 
• reivindicam uma origem divina; 
• definem-se como sincréticas; 
• admitem a participação de adeptos de 
outras religiões em seus cultos; 
·muitas vezes não se consideram religião, 
mas sim filosofia ou ciência. 

A um banda e o kardecismo são exemplos de 
·religiões novas'. É no segundo capítulo que o 
espiritismo europeu é tratado; aí são 
apresentadas sua história e as principais 
crenças que justificam tal classificação. 
Conforme o autor, a doutrina de Nlan Kardec 
é uma 'religião nova· na medida em que 
incorpora as idéias de carma e reencarnação, 
presentes no hinduísmo e no budismo, a uma 
certa visão da missão de Cristo, e do próprio 
Cristo, embora se opondo aos cristianismos 
até entáo constituídos. Ném dessa dimensão 
sincrética, da oposição ao cristianismo, o 
kardecismo considera que as mensagens 
contidas em seus evangelhos foram ditadas 
por representantes de Deus, apesar de não se 
atribuir o status de religião, mas sim de 
ciência. 
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Wulfhorst adotou a definição de 'sincretismo' 
desenvolvida por W. Pannenberg: 'É um 
processo de influência recíproca e de 
interação no relacionamento de culturas, 
mitos, divindades individuais e de religiões 
inteiras.' A umbanda foi a religião com que o 
autor ilustrou sua visão de sincretismo. 
Levou ainda em conta a identificação, 
proposta por A. Anwander, de quatro fases 
constituintes desse processo: acomodação, 
assimilação, transformação e teocrasia ou 
sincretismo propriamente dito (fusão de 
divindades ou religiões). A umbanda 
representaria uma manifestação religiosa 
que atingiu a quarta fase, e o candomblé, a 
segunda. 

É no terceiro capítulo, onde descreve o 
nascimento da umbanda, seus rituais e 
características doutrinárias, que a tentativa 
de reconstrução das raízes originadoras do 
que aos olhos de Wullhorst parece ser um 
emaranhado de crenças fica evidenciada. O 
autor apresenta uma história do confronto 
das religiosidades africanas e ameríndias 
com o intuito de buscar em traços 
característicos dessas diferentes expressões 
religiosas indícios de uma lógica anterior que 
justificasse a forma pela qual o sincretismo 
aconteceu. Analisa aspectos essenciais da 
religiosidade Nagô encontrados no 
candomblé, para fundamentar sua avaliação 
de que este seria algo mais próximo às 
raízes do que a um banda, portanto, menos 
sincrético. A umbanda apresentaria um 
continuum entre rituais mais ou menos 
ocidentalizados, idéia que Wulfhorst toma 
emprestada de Renato Ortiz. 

A visão que substitui um entendimento 



semiótica e orgânico de uma religião sincrética 
por uma postura de desmembramento da 
realidade em traços que são vistos como 
justapostos é bastante questionada hoje em 
dia pelos antropólogos (Dantas, 1988; Cunha, 
1986; Henry, 1987). Se partirmos do princípio 
de que a difusão e fusão dos traços 
ideológicos e culturais acontecem 
fundamentadas em um movimento de 
interpretaçáo criativa dos mesmos, a 
classificação de manifestações culturais (de 
qualquer ordem) em mais ou menos 
sincréticas, bem como a postulação de fases 
do processo sincrético, perde o sentido. 

Wulfhorst cai numa armadilha, ao endossar a 
crença em religiões mais puras ou próximas 
às raízes, como se essa pretensa distância, 
por ser menor, diminuísse também a 
densidade das construções simbólicas de 
que toda prática social está revestida. É 
como se junto às origens os sentidos fossem 
mais legítimos, desvirtuando-se à medida 
que se afastam das fontes geradoras. A 
pressuposição de que o sentido original é 
deturpado (ao invés de recriado) com o 
processo sincrético permeia toda a análise 
de Discernindo os Espíritos. Essa postura 
torna-se nítida ao longo do quarto capítulo, 
dedicado ao estudo da Ordem Espiritualista 
Cristã. 

A etnografia da Ordem é exaustiva, 
competente e nada parece ter escai>ado à 
sensibilidade de Wulfhorst. A sua intenção é 
entender por que a Ordem atrai tantos fiéis. 
Como já foi dito, há sempre o exercício de 
discernir o cristianismo do qual o autor 
compartilha daqueles que são por ele 
considerados ·pseudocristianismos·. Embora 
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essa premissa desqualifique outras 
cristologias que não as católica e 
protestante, a argumentação do autor é 
elegante e, apesar de arrogante na sua 
finalidade última de conversão, é respeitosa 
na forma de expor e comentar. 

O histórico da Ordem é iniciado por fatos da 
vida de Tia Neiva, falecida em meados da 
década de 80, e Mário Sassi. A sede da 
Ordem fica no Vale do Amanhecer, a 46 km 
de Brasília. Tia Neiva funda a Ordem em 
1964, depois de um conflito com a 
organização umbandista onde trabalhava. 
Mário chega ao vale em 1965, procurando 
soluções para graves problemas pessoais e 
torna-se o auxiliar mais próximo da 
fundadora. 

Wulfhorst analisa o ideário da Ordem para 
mostrar que ela é constituída de traços 
tomados de empréstimo do kardecismo e da 
um banda. Mostra-se desconfortável com a 
maneira "incoerente" através da qual a 
Ordem se classifica, posto que ela se define 
ora como cristã, ora como filosofia ou ainda 
como uma organização não-religiosa. Pelos 
estatutos, trata-se de um ·movimento 
religioso e doutrinário", mas no discurso os 
fiéis consideram o termo "religião" 
inadequado para ser aplicado à Ordem pois 
julgam as religiões existentes 
antropocêntricas. Em contraposição às 
incoerências, o autor formula sua própria 
definição da Ordem, que acredita ser uma 
instituição de estatuto kardecista, mas de 
práticas e doutrinas umbandistas. 

O autor observa também com que ênfase Tia 
Neiva e seus seguidores se distinguem dos 



•macumbeiros·. A macumba é ·magia negra· 
sem relação possível com •a Alta Magia ou 
Magia Branca ensinada por Nosso Senhor 
Jesus Cristo", na qual se iniciam. A doutrina 
se fundamenta nas noções de carma e de 
reencarnação; a missão de Tia Neiva é a de, 
aceitando seu próprio carma, anunciar as 
bases da nova civilização que surgirá, 
segundo crêem, com o terceiro milênio. 

Incluir a Ordem no conjunto dos IJTlbandistas, 
bem como classificá-la de religião nova, pode 
ser válido do ponto de vista missionário, mas 
dificilmente trará luz à compreensão da Ordem 
em seus próprios termos. Talvez o mais 
proveitoso fosse, ao invés de identificar os 
traços que justifi(JJem esta ou aquela 
classificaçao, avaliar os motivos e as 
con~ncias (também em termos de 
estratégia de reprodução da Ordem) que 
levam à ambigüidade da autodefiniçâo. Seria 
um trabalho que buscasse entender como as 
inconsistências sao percebidas pelos fiéis e a 
que elas servem. 

Na cosmovisao dos "espiritismos· (de origem 
africana, como a umbanda, e européia) 
Wulfhorst sistematiza três questões 
inter1igadas que configuram o que denomina 
"desafio à cristianização": uma cristologia 
que compreende as noções de carma e 
reencarnação (na Ordem, essa articulação 
entre a tradição bíblica e tais noções é feita 
através do que chamam de ·evangelho vivo·, 
uma certa noção de cura (conseqüentemente 
também de doença) e uma concepção de 
símbolo. 

Ao mostrar a singularidade da interpretação 
crística que os adeptos da Ordem formulam, 
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Wulfhorst chama a atenção para os termos 
que compõem a tríade freqüentemente 
evocada durante seus rituais: Deus-Pai (com 
acento agudo no i), Senhor Jesus Cristo e 
Virgem Santíssima. Embora com palavras 
idênticas- ou quase -, essa trindade, afirma 
o autor, nada possui em comum com aquela 
reverenciada por católicos e protestantes. 
Para estes, o terceiro termo é o Espírito 
Santo e não a Virgem Maria; entre os 
adeptos da Ordem, Virgem Maria é uma 
"orixá da corrente Branca do Oriente"; Jesus 
Cristo é um "grande orixá" e, finalmente, 
Deus-Pai é uma designação para o "orixá 
Seta Branca·, patrono da Ordem. 

No Vale do Amanhecer, faz-se a diferença 
entre ·evangelho escrito• e ·evangelho vivo·, 
que seria o corpo de crenças inerente a todo 
o ser humano, embora não necessariamente 
consciente, como se fosse uma verdade 
latente. Ele foi revelado a Tia Neiva pelos 
orixás e consiste nas leis do carma e da · 
reencarnação. Aqueles que nelas acreditam 
fizeram apenas um processo de 
reconhecimento de algo que já possuíam. O 
autor argumenta que a postulação deste 
evangelho é um mecanismo para harmonizar 
num mesmo conjunto noções contraditórias 
como o ·evangelho ensinado por Cristo• e as 
duas leis citadas. 

Wulfhorst também critica - e duramente - a 
noção de cura compartilhada pela Ordem (e 
os ·espiritismos") porque estabelece uma 
relação, para o autor presente apenas no 
·pseudocristianismo·, entre salvação e 
doença. Isto é bastante comentado no quinto 
capítulo, onde afirma: 



"Enquanto que o kardecismo e a umbanda 
têm como mensagem central a aceitação 
passiva do sofrimento cármico, o evangelho 
de Jesus Cristo tem como mensagem central 
a luta e a libertação do mal e do pecado e a 
vida abundante na graça de Deus para toda 
a humanidade. A fé, portanto, tem uma 
relação direta com a cura." (p. 161) 

O autor assinala que o perdão para os 
espíritas é o cancelamento de um sofrimento 
cármico, não acontecendo pela graça, com 
gratuidade, mas pela devoçao do médium ao 
seu trabalho. Na Ordem isto fica ainda mais · 
explícito, uma vez que a jornada do médium 
é computada pelos administradores do 
templo para que os administradores astrais 
reconsiderem seus sofrimentos (presentes e 
futuros). Wulfhorst afirma que há uma 
"reinterpretação" dos termos bíblicos a partir 
das idéias de carma e reencarnação. Como 
foi dito inicialmente, as idéias de 
apropriações ou reinterpretações, para o 
autor, não estão desvinculadas da noção de 
deturpação, o que é compreensível se 
levarmos em consideração que a questão é 
analisada do ponto de vista missionário e 
não antropológico. 

Os rituais da Ordem visam sobretudo à cura 
dos que lá chegam e, como a doença é 
considerada uma dívida cármica, uma das 
fórmulas para resgatá-la é o ingresso na 
Ordem como médium. O autor atribui a 
grande penetração de expressões religiosas 
que designam espíritas à proposta de cura 
que elas tanto enfatizam. Essas religiões 
preenchem um espaço vazio deixado pelos 
católicos e protestantes que menosprezaram 
a prática terapêutica. Wulfhorst pondera que 
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a cura é um elemento fundamental na 
mensagem de Jesus Cristo, mas que, com o 
advento da medicina acadêmica, houve a 
separação entre fé e cura, ocasionando o 
esquecimento da "prática da cura• pela ação 
missionária. 

Um outro hiato percebido pelo autor na 
atuação missionária refere-se ao 
enfrentamento da morte. Para ele, a crença 
na reencarnação nao se dissocia de uma 
concepção dicotômica que opõe corpo a 
espírito, além de incluir incisivamente a 
morte no cotidiano de seus fiéis. A "fé crista·, 
ao contrário, deslocaria a contradição para 
outro plano -onde as tentações da carne se 
contrapõem ao caminho do espírito-, 
aceitando o corpo como uma unidade que 
englobaria o espírito. <Essas diferenças levam 
a uma distinção ainda maior entre ·espíritas· 
e ·cristãos·: estes esperam a ressurreição do 
corpo, enquanto os primeiros consideram a 
morte uma libertação, o momento em que o 
espírito se solta do corpo. Para o 
"cristianismo·, a morte é algo adverso à 
vontade divina, já que é fruto de um mundo 
pecaminoso, lembra Wulfhorst. 

A "concepção espírita de cura· bem como a 
de morte dela derivada criam empecilhos 
para a difusão do "cristianismo·, segundo 
Wulfhorst. A pessoa que sofre a ausência de 
um parente morto é facilmente atraída por 
religiões que enfatizam cultos para os 
falecidos. Wulfhorst acredita que o 
"cristianismo• precisa incorporar em seu 
cotidiano não um culto pelos mortos, mas 
rituais mais eficazes para os fiéis que 
sofreram este tipo de perda. 



Ao discutir o denso e intrincado tema de 
simbolismo, último "desafio", o autor 
consegue apresentá-lo de forma didática e 
simplificada, sem deixar de manter uma certa 
profundidade no tratamento. Ele discorre 
sobre o papel dos símbolos religiosos e 
ressalta a riqueza simbólica, manifesta em 
ritos e mitos, dentro do que chama 
"sincretismo brasileiro". Recorre ao conceito 
de "participação" de que fala Lévi-Bruhl para 
considerar que os kardecistas, umbandistas 
e outros representantes da religiosidade 
afro-brasileira compartilham de uma visão de 
símbolo que não distingue o símbolo do que 
é simbolizado. Considera que, embora a "fé 
cristã" não possa dispensar os símbolos, o 
caráter analógico dos mesmos não pode ser 
esquecido sob pena de se cair no 
"primitivismo· a que se refere através de 
Bruhl. Tal primitivismo estaria então presente 
nas religiões afro-brasileiras e no espiritismo 
europeu. 

Wulfhorst considera o símbolo religioso um 
instrumento ambíguo, na medida em que pode 
apontar para Deus, e então estar constituindo 
a "fé cristã", ou ser reificado, causando 
destruição e fanatismo. Essa segunda faceta o 
condena à imperfeição na representação de 
Deus. O símbolo, sendo a mediação entre o 
sagrado e o profano, deve ser sacrificado um 
segllldo antes da sua reificação. Quando o 
símbolo perde seu papel mediador para ser 
substiMo de Deus, ele não mais se enquadra, 
segllldo o autor, na concepção cristã de 
mundo. Cita a formulação do teólogo Tillich, 
para quem o símbolo é constituído a partir de 
uma dialética de afirmação e negação, e a 
exemplifica com o que chama de símbolos 
autênticos: 
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·o pão e o vinho como símbolos do corpo e 
do sangue de Cristo transcendem seu 
próprio conteúdo físico de ser pão e vinho. E 
na celebração da santa ceia afirmam-se e 
consolidam-se o pão e o vinho como sendo o 
corpo e o sangue de Cristo. Assim o símbolo 
é negado e afirmado ao mesmo tempo. Essa 
é a dialética do símbolo." (p. 183) 

Enfatizando o caráter secundário do símbolo, 
o autor mostra a inter-relação necessária 
entre uma teoria simbólica e uma intenção 
missionária. Considera que o processo de 
"inculturação do evangelho" no Brasil está 
em seu início e, para que seja eficaz, é 
fundamental a atualização dos símbolos 
bíblicos a partir da própria cultura brasileira. 
PropOe então que a partir da realidade do 
Brasil, com categorias nativas, aconteça um 
movimento de superação do que chama 
"superstições populares·. 

As opiniões do autor sobre simbolismo 
apontam para uma diferenciação 
hierarquizante entre as religiões capazes de 
um entendimento mais abstraio e superior de 
seus símbolos daquelas mais "primitivas" que 
os confundiriam com seus próprios 
significados. Neste çontexto, o resgate sem 
ressalvas por parte de Wulfhorst, de um 
conceito ("participação") tão discutido, parece 
fazer sentido. Atualmente, há um processo 
de reavaliação da categoria proposta por 
Lévi-Bruhl, talvez com o intuito de se 
compreender a alteridade de uma forma mais 
radical, aceitando dois padrões de 
racionalidade ainda mais diversos do que 
pressupõe Lévi-Strauss, quando distingue 
pensamento selvagem de erudito. Porém, 
dificilmente haverá espaço hoje no campo da 



antropologia para uma reapropriação do 
conceito de "participação mística" que dê 
margem a fomentar a idéia de que os povos 
e suas crenças possam ser divididos em 
primitivos e avançados, como quer o autor de 
Discernindo os Espíritos. O que é 
usualmente reconhecido por superstições do 
povo, título que muitas vezes serve para 
desqualificar as formulações de segmentos 
sociais nem sempre subalternos, é foco de 
atenção e análise por parte dos antropólogos 
que nelas vêem expressões de uma lógica 
poderosa para a explicação do mundo. 

Contudo, tanto do ponto de vista missionário 
quanto do antropológico, acredito que o livro 
de Wulfhorst ofereça grandes contribuições. 
No primeiro caso, certamente trata-se de um 
investimento que traduz boa disposição para 
a compreensão da alteridade, com todas as 
restrições que o objetivo de conversão e a 
adoção de uma certa interpretação 
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evangélica como verdadeira trazem. No 
segundo, os temas do sincretismo, do 
simbolismo e a percepção da importância da 
cura para o tipo de religiosidade estudada, 
juntamente com uma etnografia acurada, 
incentivam reflexões sobre vários conceitos 
de peso nas Ciências Sociais. 

• WULFHORST, lngo. Discernindo os Espíritos. 
O Desafio do Espiritismo e da religiosidade 
Afro-Brasileira. 1989. 
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A busca de superação de antinomias 
tradicionais, como ateísmo e religiosidade, 
materialismo e espiritualismo, romantismo e 
racionalismo, constitui um dos movimentos 
mais relevantes e complexos que permeiam 
a vida intelectual e política de nosso século. 
O mundo pós-Vaticano 11 e pós-Khomeiny 
debate-se diante de inesperadas articulações 
de tais pares e, não raro, busca inspiração 
do filão neo-romântico que acompanha e 
rejeita a trajetória da Aufklãrung. O Leste 
Europeu - região cuja história intelectual é o 
objeto do estudo de Lõwy - ao nos inundar 
de realismo face a potencialidades perversas 
do revolucionarismo iluminista, lançando por 
terra parte considerável da mitologia política 
construída desde o século XIX, faz também 
renascer esperanças e energias utópicas que 
bebem na fonte do romantismo. Para o Brasil 
de hoje, as questões são muito concretas: 
invadem igrejas e movimentos sociais, 
partidos com milhões de votos e correntes 
intelectuais as mais diversas. 

O livro de Michael Lõwy reconstrói a forma 
como se fazem presentes e se articulam a 
tradição messiânica judaica e as utopias 
libertárias modernas na obra de um grupo de 

intelectuais judeus centro-europeus de 
cultura alemã. O pano de fundo sobre o qual 
tomou-se possível o surgimento de uma 
Wahlverwandtschaft (parentesco ou 
afinidade eletiva) entre eles foi a atmosfera 
espiritual neo-romântica anticapitalista que 
dominou a Europa Central no início deste 
século. A discriminação predispunha a 
intelectualidade judaica, sempre mais 
numerosa (no início do século, 10% do 
alunado das universidades alemãs eram de 
origem judaica, quando os judeus 
compunham apenas 1% da população total), 
a opções revolucionárias, enquanto que a 
condição de povo em diáspora favorecia a 

· rejeição do Estado. E se o roma.'tismo 
encontrava terreno fértil entre os eci~cados 
na tradição do herder, foi através do seu 
impacto no meio universitário que fi lhos de 
famílias assimiladas terminaram por 
descobrir o judaísmo e seu nódulo 
messiânico. 
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O "vínculo entre as almas· dos numerosos 
autores tratados, muitos dos quais exercem 
até hoje considerável influência, restringe-se 
em alguns casos a períodos determinados 
em sua vida intelectual. Dificilmente um leitor 



de Die Zerstorung der Vemunft (A destruiç~o 
da raz~o) e conhecedor de sua adesão vital 
ao bolchevismo por décadas inteiras poderia 
imaginar um Gyõrgy Lukács libertário. Mas 
Lõwy vai buscar em seus escritos dos anos 
1 O certa dimensão romântica, anterior à 
opção definitiva por uma racionalidade 
iluminista, algo que ele também aciona no 
caso de Leo Lõwenthal. Seu estudo, porém, 
dirige-se principalmente a autores como 
Buber, Scholem, Bloch, Kafka e, mais 
especialmente, a Benjamin. 

O historiador Gerschom Scholem, sob 
influência de Bakunin, Kropotkin, Proudhon e 
Reclus, via o anarquismo como a utopia 
messiânica por excelência. Mas, entre os 
autores classificados como "judeus religiosos 
anarquizantes·, Martin Buber ocupa o lugar 
central. Sua religiosidade romântica e mística 
estava impregnada de crítica social e de 
nostalgia pela Gemeinschaft, pelo retomo a 
comunas autônomas, nas quais seria 
possível o encontro e o diálogo entre os 
homens. A crítica do progresso vem 
acompanhada da cobiça do impossível (das 
Unmagliche), da busca da redenção com o 
concurso ativo dos homens. Das Unmogliche 
é, na verdade, a vitória contra o Estado que 
tiraniza a sociedade, vampiriza as 
comunidades e destrói sua vida orgânica. A 
própria palavra utilizada carrega um ambíguo 
realismo que caminha junto com a meta 
irrealizável pela qual se deveria lutar, 
passando por cima de toda dor, recusando 
toda omissão e toda decepção, como 
afirmará mais tarde Ernst Bloch. 

De fato, Bloch parece ser o autor que, 
atraído pelo marxismo, se utilizará de uma 
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linguagem que - pelas expressões 
carregadas de religiosidade - se situa mais 
próximo de Buber. A utopia quiliástica 
atravessa de forma explícita a obra de 
ambos, apesar da "religiosidade atéia" de 
Bloch: ambos apontam para o advento do 
Reino, para o fim messiânico da história. 
Mais radicalmente romântico, o pensamento 
"secular-místico" de Gustav Lanclauer 
acentua o contraste entre o Estado moderno 
e a Gemeinschaftmedieval, rica em 
espiritualidade e autêntica em sua vida 
social. As formas comunitárias da Idade 
Média deveriam, na verdade, tornar-se os 
"cristais da vida" na cultura socialista do 
futuro. 

É próprio do romantismo passar por cima dos 
problemas e contradições da realidade 
idealizada: o mundo rião é cinza, mas preto e 
branco; a ação humana é passível de 
coerência absoluta e seus resultados não 
são o imprevisível derivado do choque de 
tendências contraditórias e fora do controle. 
A meta é a harmonia e a organicidade. Por 
isso é possível louvar o mir, a comunidade 
camponesa, passando por cima do 
obscurantismo, da igualmente tirânica 
dominação comunitária, transformar 
ignorância em sabedoria, controle em 
felicidade. Estas, certamente, não são 
questões apenas judaicas, centro-européias, 
da cultura alem~ ou do populismo russo. 
Estão tematizadas hoje aqui não tanto como 
resultado da migração de idéias (sem 
minimizar sua importância), mas como fruto 
de configurações sociais, culturais e políticas 
que marcam a cena brasileira das últimas 
décadas. 



Lõwy trata ainda extensamente a 
religiosidade e a utopia negativas que 
marcariam a obra de Franz Kafka. É o seu 
olhar de desolação e desespero sobre o 
mundo submetido ao Mal (das Bóse), que 
remete à aspiração messiânica. Pela 
denúncia da reificação burocrática, da 
autoridade hierarquizada do Estado e da falta 
de liberdade, ele manifesta seu anarquismo 
negativo, sua recusa à autoridade e à 
sociedade moderna. No entanto, o autor que 
está no centro deste livro é, sem dúvida, 
aquele que se encontra "distante de todas as 
correntes e no cruzamento de muitos 
caminhos": Walter Benjamin. 

A singularidade de Benjamin deveria muito 
ao amálgama entre uma visão de mundo 
marcada pelo marxismo e suas prévias 
convicções românticas espiritualistas e 
libertárias. Nelas está a fonte de sua rejeição 
da ideologia do progresso e de sua crítica à 
modernidade. O mundo moderno degrada a 
experiência (Erfahrung) que se apóia sobre a 
rememoração e tem por base a tradição e o 
inconsciente coletivo. No lugar do mundo 
encantado e da magia libertadora da 
experiência coletiva pré-capitalista entrariam 
as plumas da vivência (Erlebnis), situada no 
nível psicológico imediato, superficial. 
Retomar à Erfahrung implicaria interromper a 
continuidade histórica, instaurar uma 
sociedade sem classes e sem Estado, 
democrática, não-autoritária, harmOnica, 
situada numa infinitude temporal preenchida 
qualitativamente. A sociedade emancipada 
teria que romper com a concepção 
quantitativa de tempo e com o 
evolucionismo, restaurar a harmonia entre o 
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homem e a natureza num salto em direção 
ao futuro, que supera e incorpora o passado, 
que ultrapassa a modernidade recuperando a 
Gemeinschaft antiga. 

A atualidade da temática e dos autores é 
inegável no mundo da pós-modernidade, 
mesmo -e até principalmente - na periferia. 
A rejeição da Aufklãrung ou a tentativa de 
articulá-la ou fundi-la ao romantismo, o 
reconhecimento da descontinuidade do 
tempo histórico e da heterogeneidade a 
todos os níveis, contempla os autores 
tratados por Lõwy com um charme todo 
especial. Mas, ao citar Adorno na Minima 
Mora/ia ("uma das tarefas ... diante das quais 
se vê confrontado o pensamento é a de 
colocar todos os argumentos reacionários 
contra a civilização ocidental a serviço da 
Aufklãrung progressista"), Lõwy termina por 
mostrar toda sua ousta) ambigüidade em 
relação aos autores que o fascinam. Afinal, 
Adorno não esteve buscando concil iar 
romantismo e Aufklãrung, mas ressaltar o 
caráter bifronte do iluminismo. A frase citada 
sugere que os •argumentos reacionários· são 
românticos e que o progresso iluminista vale 
à pena. Nem verdade, nem mentira. É a 
realidade que escapa aos grilhões 
imaginários e se apresenta ao mesmo tempo 
romântica e Aufgeklãrt, sem deixar aprisionar 
sua verdade apenas pelas elucubraçOes 
iluministas ou pela "vida simples do povo·. 

• LOWY, Michael. Reclençlo • Utopia. O judalsmo 
libertário na Europa Central. São Paulo, Companhia das 
Letras, 1989, 205p. 
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